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O Aterro Sanitário
de Avaré já entrou em
funcionamento. A inau-
guração oficial aconte-
ce nesta sexta-feira (30/
09). No início deste
ano foi feita uma licita-
ção para a conclusão da
obra de acordo com o
projeto inicial elabora-
do em 2000.

O novo Aterro con-
ta com uma área de 195
mil metros quadrados e
foi projetado para su-
portar o lixo da cidade
por um período de 20
anos. No local onde o
lixo é depositado o solo
foi impermeabilizado
com uma manta prote-
tora que evita que o
chorume penetre no
subsolo. Desta forma
este chorume escorre
para o tanque de acú-
mulo, que também é im-
permeabilizado. Além
disto o novo aterro
possui sistema de dre-
nagem para o desvio
das águas pluviais.

Com o funciona-
mento do Aterro Sani-
tário o atual Lixão será
desativado, já que en-
contra-se totalmente
saturado e sem condi-
ções ambientais para
acumular mais lixo. Uma
das preocupações da
Prefeitura é o destino
das cerca de cem pes-
soas que ainda sobre-
vivem do Lixão. Sendo

Aterro Sanitário já está em funcionamento

assim, o Poder Público
Municipal está legali-
zando a Unicoop (Co-
operativa dos Catado-
res) e pretende incenti-

vá-los para que não te-
nham a necessidade de
coletar material reciclá-
vel no Lixão, pois no
novo Aterro Sanitário

só será permitida a en-
trada dos caminhões da
coleta. A Prefeitura es-
tará incentivando os
catadores para que pos-

sam recolher o material
reciclável na cidade,
antes da população
jogá-los no lixo. Assim,
além de contribuir com
o Meio Ambiente, a
Prefeitura estará incen-
tivando a geração de
renda e evitando um
acúmulo maior de lixo
no Aterro Sanitário. O
objetivo é que o Aterro
absorva o menor nú-
mero possível de lixo
reciclável, ficando as-
sim com a sua maior
parte de lixo orgânico
que se decompõem
com maior rapidez.
Hoje Avaré produz cer-
ca de 50 toneladas de
lixo por dia. O objeti-
vo, de início, é reduzir
15% deste total com a

separação do lixo reci-
clável. O incentivo por
parte da Prefeitura para
a Unicoop está sendo
feito através de confec-
ção de camisetas para
padronizar o trabalho
dos catadores, além de
doação de cestas-bási-
cas e cessão de um ca-
minhão até que a coo-
perativa se solidifique.

Para a extinção do
atual Lixão será feito
um plano de encerra-
mento de acordo com
orientações da Ce-
tesb. Local poderá ser
feito uma área de la-
zer, mas de acordo
com o plano de encer-
ramento não poderão
ser erguidas edifica-
ções no local.

Para que a coleta
seletiva de material
reciclável possa dar
resultados, gerando
renda para famílias
carentes e evitando
acúmulo no Aterro
Sanitário, é preciso
do empenho da popu-
lação. Nesta semana
os coletores da Uni-
coop (Cooperativa
dos Catadores) co-
meçaram a percorrer
toda a cidade orien-
tando a população
para separar o mate-
rial reciclável. Um vez

Coleta Seletiva necessita da colaboração da população
por semana os cata-
dores estarão passan-
do para recolher o
material. Para isto a
cidade foi dividida em
cinco setores, sendo
que em cada um de-
les os coletores esta-
rão passando em um
determinado dia da
semana. É importante
que cada cidadão faça
sua parte, anotando o
dia em que os coleto-
res estarão passando
e separando meteriais
como papel, plástico,
metal, vidro.

Segundas-Feiras
Setor 1 – Região Central
– Perímetro: da Rua Ama-
zonas, Avenida Major
Rangel, Avenida Misael
Eufrásio Leal, Rodovia SP
255, Avenida Lineu Pres-
tes e Rua Amazonas.
Bairros  – Centro, Santa-
na, Água Branca, Jardim
San5ta Cruz, São Judas,
Jardim São Paulo, Jardim
América, São Felipe, Re-
sidencial Village e Porto
Seguro.

Terças-Feiras
Setor 2 – Região Norte
(A) – Perímetro: Avenida
Major Rangel, Rua Major
Vitoriano, Avenida Profes-
so Celso Ferreira.

Dias em que os coletores estarão passando em sua casa
Bairros  – Parte do Bairro
Alto, Jardim Europa II e III,
Alto da Boa Vista, Três
Marias, Vera Cruz, Camar-
go e Nova Avaré

Quartas-Feiras
Setor 3 – Região Norte (B)
– Perímetro: Avenida Misa-
el Eufrásio Leal, Rua Ma-
jor Vitoriano, Avenida Pro-
fessor Celso Ferreira, Ro-
dovia SP-255.
Bairros – Parte do Bairro
Alto, Jardim Europa I, Alto
da Colina, Royal Park,
Santa Mônica, Presidenci-
al e Duílio Gambini.

Quintas-Feiras
Setor 4 – Regiões Sul e
Oeste – Perímetro: Todas

as residências ao sul da
linha da ferrovia.
Bairros : Vila Jardim, Bra-
bância, Vila Operária, Par-
que Jurumirim e Jardim
Paineiras.

Sextas-Feiras
Sertor 5 – Região Leste –
Perímetro: Rua Amazonas,
Estrada Vera Cruz, Aveni-
da Emílio Figueiredo.
Bairros : Ipiranga, Braz,
Jardim Brasil, Santa Eliza-
beth, Bonsucesso, Paraí-
so, Vila Martins I, II e III e
Plimec.

Obs:- A Coleta regular do
lixo orgânico (Caminhão
Compactador) continua

normalmente
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LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO CONVITE

Modalidade: Convite nº 112/05 – Processo nº 244/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Maria Cândida Gutieres dos Santos – ME
Objeto:  Aquisição de material e mão-de-obra para realizar a
impressão semanal do Semanário Oficial da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré.
Valor Global:  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Data da assinatura do contrato: 01/09/05

Modalidade:  Convite nº 113/05 – Processo nº 245/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C.M. Santana & Cia Ltda – ME
Objeto:  Aquisição de material e mão-de-obra para a implantação
de mosaicos português e guias para jardim em praças públicas.
Valor Global:  R$ 56.360,03 (cinqüenta e seis mil, trezentos e
sessenta reais e três centavos).
Data da assinatura do contrato: 18/08/05

Modalidade:  Convite nº 114/05 – Processo nº 248/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Emerson Cipriano Pinto Bauru EPP
Objeto: Aquisição de equipamentos para um consultório odonto-
lógico, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global:  R$ 15.254,66 (quinze mil, duzentos e cinqüenta e
quatro reais e sessenta e seis centavos).
Data da assinatura do contrato: 29/08/05

Modalidade:  Convite nº 115/05 – Processo nº 250/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Organizações D’Olinda Ltda
Objeto:  Aquisição de 500 (quinhentos) caminhões de terra, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.
Valor Global:  R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Data da assinatura do contrato: 06/09/05

Modalidade:  Convite nº 117/05 – Processo nº 253/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Home Care Medical Ltda
Objeto:  Aquisição de materiais de equipamentos para o Pronto
Socorro Municipal.
Valor Global:  R$ 14.683,03 (catorze mil, seiscentos e oitenta e
três reais e três centavos).
Data da assinatura da autorização de compra:  08/09/05

Modalidade:  Convite nº 119/05 – Processo nº 255/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Irene Maria da Silva Avaré – ME
Objeto:  Aquisição de móveis para as escolas municipais.
Valor Global:  R$ 17.415,00 (dezessete mil, quatrocentos e quin-
ze reais).
Data da assinatura da autorização de compra:  12/09/05

Modalidade:  Convite nº 120/05 – Processo nº 258/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. Hassum Filho ME
Objeto:  Aquisição de 2.400 (duas mil e quatrocentas) dúzias de
ovos brancos tipo extra.
Valor Global:  R$ 3.912,00 (três mil, novecentos e doze reais).
Data da assinatura do contrato:  16/09/05

Modalidade:  Convite nº 121/05 – Processo nº 263/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  C.S.I. – Som e Iluminação Ltda – ME
Objeto:  Locação e instalação de equipamentos de som, ilumina-
ção e palco para a realização do evento 23ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais).
Data da assinatura do contrato:  06/09/05

Modalidade:  Convite nº 122/05 – Processo nº 260/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Lima & Bertolaacini Construções Ltda
Objeto:  Prestação de serviços para pintura externa do Memori-
al “Paschoal Bocci” – Antigo Fórum Municipal.
Valor Global:  R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data da assinatura do contrato:  18/08/05

Modalidade:  Convite nº 123/05 – Processo nº 265/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Fortform Formulários Ltda
Objeto:  Implantação e Manutenção de Sistema para Gerencia-
mento de ISSQN.
Valor Global:  R$ 48.850,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e
cinqüenta reais).
Data da assinatura do contrato:  19/09/05

Modalidade: Convite nº 124/05 – Processo nº 266/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Figueiredo S/A
Objeto:  Aquisição de matérias de construção.
Valor Global:  R$ 24.921,31 (vinte e quatro mil, novecentos e
vinte e um reais e trinta e um centavos).
Data da assinatura da autorização de compra:  12/09/05

Modalidade:  Convite nº 125/05 – Processo nº 267/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Maria Angélica Fonseca Venturini ME
Objeto:  Aquisição de horti-frutis.
Valor Global:  R$ 33.620,00 (trinta e três mil, seiscentos e vinte reais).
Data da assinatura do contrato:  23/09/05

Modalidade:  Convite nº 125/05 – Processo nº 267/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Tanaka Comércio de frutas Ltda ME
Objeto:  Aquisição de horti-frutis.
Valor Global:  R$ 26.010,00 (vinte e seis mil e dez reais).
Data da assinatura do contrato:  23/09/05
Modalidade: Convite nº 128/05 - Processo nº 274/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C.M. Santana & Cia Ltda - ME
Objeto: Aquisição de material de mão-de-obra para assenta-
mento, com finalidade de pavimentação de vias públicas em
lajotas e guias pré-moldadas em concreto.
Valor Global: R$ 146.784,00 (cento e quarenta e seis mil, sete-
centos e oitenta e quatro reais).
Data da assinatura do contrato: 12/09/05

EXTRATO CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Modalidade:  Dispensa de Licitação nº 082/05 - Processo nº 257/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : JC Distribuidora Comercial Ltda
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para a Central de
Alimentação Municipal.
Valor Global: R$ 41.806,00 (quarenta e um mil, oitocentos e
seis reais).
Data da assinatura do contrato: 22/08/05

Modalidade:  Dispensa de Licitação nº 083/05 - Processo nº 259/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Unifica Veículos e Peças Ltda

Objeto : Aquisição de 03 (três) ambulâncias para a Secretaria
Municipal da Saúde.
Valor Global: R$ 140.685,00 (cento e quarenta mil, seiscentos
e oitenta e cinco reais).
Data da assinatura da autorização de compra: 23/08/05

EXTRATO CONTRATO TOMADA DE PREÇO

Modalidade: Tomada de Preço nº 018/05 - Processo nº 243/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Dáblios Comércio Representação Importação e
Exportação Ltda
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Central de
Alimentação Municipal.
Valor global: R$ 27.810,00 (vinte e sete mil, oitocentos e dez
reais).
Data da assinatura do contrato: 29/08/05

Modalidade: Tomada de Preço nº 018/05 – Processo nº 243/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Frigorífico Gouveia Santos Ltda
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para a Central de
Alimentação Municipal.
Valor Global:  R$ 121.510,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos
e dez reais).
Data da assinatura do contrato:  29/08/05

Modalidade:  Tomada de Preço nº 020/05 – Processo nº 256/05
Contratante:  Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Cestabrás do Brasil Ltda
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Valor Global:  R$ 337.480,00 (trezentos e trinta e sete mil, qua-
trocentos e oitenta reais).
Data da assinatura do contrato : 19/09/05

EXTRATO CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº 015/05 - Processo nº 247/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Plataforma 15 Terminais Rodoviários Ltda
Objeto: Concessão onerosa de uso do imóvel integrante do
patrimônio imobiliário do município, denominado Terminal Rodovi-
ário Manoel Rodrigues de Avaré.
Maior Oferta valor de: R$ 2.553,00 (dois mil, quinhentos e
cinqüenta e três reais) mensais.
Data da assinatura do contrato: 27/09/05

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 013/05 – Proces-
so nº 239/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda
Objeto:  Contratação de show artístico de Zé Ramalho para a
23ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).
Data da assinatura do contrato:  19/08/05

Modalidade:  Inexigibilidade de Licitação nº 014/05 – Processo
nº 240/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda
Objeto:  Contratação de show artístico de Detonautas para a
23ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).
Data da assinatura do contrato:  19/08/05

Modalidade:  Inexigibilidade de Licitação nº 015/05 – Processo
nº 241/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda
Objeto:  Contratação de show artístico de Guilherme Arantes
para a 23ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Data da assinatura do contrato:  19/08/05

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 016/05 – Processo
nº 242/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda
Objeto:  Contratação de show artístico de Fábio Júnior para a
23ª FAMPOP.
Valor Global:  R$ 58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais).
Data da assinatura do contrato:  19/08/05
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Modalidade:  Inexigibilidade de Licitação nº 017/05 – Processo
nº 276/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  TV Record de Bauru Ltda
Objeto:  Veiculação de Propaganda em televisão, para divulga-
ção do aniversário de 144 anos da Estância Turística de Avaré.
Valor Global:  R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Data da assinatura do contrato:  09/09/05

RATIFICAÇÕES – INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação 017/05 – Processo 276/05
Fica Ratificada a Inexigibilidade de Licitação supra a Empresa
TV Record de Bauru Ltda, visando a veiculação de propa-
ganda em televisão, para divulgação do Aniversário de 144 anos
da Estância Turística de Avaré, no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais),  com fulcro no Art. 25 c/c artigo 32, da Lei Federal
8.666/93.
Avaré, 09/09/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÕES – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº 015/05 – Processo nº 247/05, 19
de setembro de 2005, à empresa Plataforma 15 Terminais
Rodoviários Ltda, maior oferta no valor de R$ 2.553,00 (dois
mil, quinhentos e cinqüenta e três reais) mensais.
Adjudicado em: 27/09/05

ADJUDICAÇÕES - CONVITE

Convite nº 123/05 – Processo nº 265/05, 05 de setembro de
2005, à empresa Fortform Formulários Ltda, no valor global
de R$ 48.850,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e cin-
qüenta reais).
Adjudicado em: 09/09/05.

Convite nº 125/05 – Processo nº 267/05, 20 de setembro de
2005, à empresa Tanaka Comércio de Frutas Ltda ME, no
valor global de R$ 26.010,00 (vinte e seis mil e dez reais).
Adjudicado em: 23/09/05.

Convite nº 125/05 – Processo nº 267/05, 20 de setembro de
2005, à empresa Maria Angélica Fonseca Venturini ME, no
valor global de R$ 33.620,00 (trinta e três mil, seiscentos e
vinte reais).
Adjudicado em: 23/09/05.

AVISO DE EDITAL

Edital de Concorrência Pública nº 019/05 –
Processo nº 280/05

Objeto: Concessão de uso e exploração remunerada do ramo
de bar e afins em espaço público construído junto ao quiosque
na Praça da Paz – Cristo Redentor.
Valor Mínimo da Oferta: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta
reais) mensais.
Data de encerramento dos envelopes A e B: 27/10/05 às 13:30
horas
Data de Abertura: 27/10/05 às 14:00 horas
Informações: Departamento de Licitação Praça Juca Novaes,
1169 ou pelo telefone (014) 3711 – 25 07.
Avaré, aos 27 de setembro de 2.005 - Rosemaria de Goes –
Presidente da CPJL.

Edital de Concorrência Pública nº 020/05 –
Processo nº 281/05

Objeto: Concessão onerosa de uso de bem público – Matadou-
ro Municipal.
Valor Mínimo da Oferta: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) mensais.
Data de encerramento dos envelopes A e B: 01/11/05 às 09:00
horas
Data de Abertura: 01/11/05 às 09:30 horas
Informações: Departamento de Licitação Praça Juca Novaes,
1169 ou pelo telefone (014) 3711 – 2507.
Avaré, aos 29 de setembro de 2.005 – Rosemaria de Goes –
Presidente da CPJL.

LEIS

Lei nº 766, de 27 de setembro de 2005
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para

ITAIM MADEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e dá outras
providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º:-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
ITAIM MADEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com en-
dereço à Rua João Cachoeira, nº 571, Conj. 21, Bairro Itaim Bibi,
São Paulo, Capital, a área de terra abaixo descrita, num total de
5.333,74 metros quadrados, área essa necessária para instala-
ção de uma empresa:-
Área:- 5.333,74 m2;
Proprietário:-  PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ;
Valor:-  R$ 26.668,70.
Descrição da Área:-
Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante,
na extensão de 49,41 metros; confronta-se à direita de quem da
Avenida olha o lote, com o lote nº 10, medindo 107,27 metros; à
esquerda com o lote nº 12, medindo 107,35 metros; aos fundos
com a área remanescente, medindo 50,00 metros, perfazendo a
área de 5.333,74 metros quadrados, objeto da matrícula 58.278
do CRI.
Artigo 2º:-  A área de terras a que se refere o artigo anterior
será doada para o fim único e exclusivo de nela ser construída
uma empresa, de conformidade com a Lei nº 517/2003.
Artigo 3º:-  A referida doação, será precedida de um contrato de
doação.
Artigo 4º:-  Firmado o contrato, o beneficiário iniciara a edifica-
ção da obra, nos 3 (três) meses subseqüentes, devendo termi-
ná-la no prazo de 15 (quinze) meses, incluídos ai os 3 (três)
meses aludidos no mesmo.
Parágrafo Único:-  O descumprimento das obrigações contra-
tuais e ou dos dispositivos da presente lei, acarretará ao dona-
tário a RETROCESSÃO do imóvel, nos termos do art. 177, inc. I,
alínea “a” da LOMETA.
Artigo 5º:-  Todos os artigos e parágrafos da Lei nº 517/2003,
serão transcritos junto com o contrato de doação ou na escritu-
ra com encargos.
Artigo 6º:-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de setembro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 767, de 27 de setembro de 2005
(Autoriza o Executivo através da Secretaria Municipal de Es-

portes, a desembolsar valores para custeio da delegação
avareense do 69º Jogos Abertos do interior)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1.º  - Fica o Poder Executivo autorizado efetuar adianta-
mento financeiro, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
para custeio da participação da delegação avareense no 69º
Jogos Abertos do Interior, a realizar-se na cidade de Botucatu,
no período de 8 a 22 de outubro de 2.005..
§ 1º:- O valor a ser desembolsado será destinado a cobertura
das seguintes despesas entre outras:- hospitalares, taxa de
participação, alimentação, medicamentos, transportes, combus-
tível, pedágios, eventuais consertos de veículos e materiais es-
portivos.
§ 2º: A ajuda de custo a atletas, cozinheiros, faxineiros, vigias e
massagistas dar-se-á nos moldes do inc. V do artigo 2º da Lei
n.º 35/1989.
Artigo 2.º  -  A prestação de contas, deverá ser apresentada,
em até 30 (trinta) dias após o término do evento, apresentando
o critério utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, fa-
xineiros, vigias, massagistas e médicos.
Parágrafo único:- Em igual prazo será remetida cópia da pres-
tação de contas ao Poder Legislativo.

Artigo 3.º  - As despesas decorrentes da execução desta  Lei,
a cargo do Município, onerarão as seguintes dotações consig-
nadas no Orçamento vigente: 12.01.00-3.3.90.00.00-
27.812.5005.9054-217.
Artigo 4.º  -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de setembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LESGISLATIVO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a
toda a população para a Audiência Pública de Prestação de
Contas da atual Administração deste Poder Legislativo, relativas
ao 2º Quadrimestre de 2005.
A Audiência será realizada no dia de 07 de outubro de 2005, no
Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, às 16:00 horas.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

SESSÃO 26/092005

INDICAÇÕES

ROSANA ALICE UVALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a instalação de uma placa de sinalização “PARE”,
na confluência das ruas Pará e Amazonas.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o nivelamento com máquina na Rua Felix Costa
de Oliveira confluência com a Rua Alfredo José Alves, pois na
mesma não há calçamento e, devido aos buracos, em dias chu-
vosos o trânsito fica inviável.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possam ser trocadas as lâmpadas ao longo da Rua Alfre-
do José Alves, pois vários postes estão sem lâmpadas o que
prejudica a iluminação publica no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possam ser trocadas as lâmpadas na extensão da Rua
Álvaro Filgueiras, em especial próximo ao cruzamento com a
Rua Nhô Musa, pois vários postes estão sem lâmpadas o que
prejudica a iluminação pública no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a retirada de duas árvores localizadas à Rua
Nhô Musa nº 320, as árvores têm a altura de aproximadamente
30mts cada uma e estão podres.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o nivelamento da rua nas proximidades da
Escola Carlos Papa, pois a mesma não tem calçamento, e em
dias chuvosos o local fica com muitos buracos, prejudicando
pedestres e veículos que ali circulam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o nivelamento da rua nas proximidades do
Centro Educacional Ana Soares Oliveira, pois a mesma não tem
calçamento e em dias chuvosos o local fica com muitos bura-
cos, prejudicando pedestres e veículos que ali circulam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa ser efetuado o serviço de tapa-buraco na Rua Te-
nente João Dias na altura do nº 454, Bairro Jussara Maria, visto
que os buracos se estendem ao longo da rua e vem causando
intranqüilidade aos moradores próximos.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar fazendo um projeto de
centro de treinamento para todas as modalidades esportivas
com refeitório, alojamento, sala de reunião, academia, piscinas,
quadra poliesportiva e campo de futebol.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar construindo um campo de
futebol no Distrito da Barra Grande, uma vez que os moradores
daquele lugar necessitam de local apropriado para a prática de
esporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do setor competente, seja colocada mão dupla de
direção na Rua Visconde de Mauá,
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
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que através do setor competente, estude a possibilidade de
estar implantando cursos preparatórios para funcionários que
trabalham em creches.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar reformando o prédio da
Casa do Oleiro, pois o mesmo necessita urgentemente de refor-
mas, além da construção de um campo de futebol para recrea-
ção e lazer dos internos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar implantando redutor de
velocidade próximo a todas as escolas do município, visando
proporcionar maior segurança aos alunos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente da municipalidade, estude a possibilidade de estar cobrin-
do a quadra poli esportiva da Escola Municipal Anna Novaes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor compe-
tente da municipalidade, estude a possibilidade de providenciar
a colocação de uma placa de sinalização “PARE” nas imedia-
ções da Escola Municipal Anna Novaes.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente da administração proceda à recuperação da calçada dani-
ficada pelas chuvas, próxima ao córrego que passa pela con-
fluência das ruas Oscar de Oliveira e Bastos Cruz.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, tome as providências que se fizerem necessárias, com o
objetivo de coibir o assoreamento do lago do Horto Florestal com
a terra que cai sobre o mesmo vindo do loteamento “Recanto
dos Bem Te Vis”, por ocasião das chuvas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente do município, coloque um ponto de ônibus com cobertura
defronte ao loteamento “O Estribo L´Etrier”, preservando o ver-
de existente no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente do município, proceda aos reparos nas ruas do loteamento
“O Estribo L´Etrier”, com a colocação de cascalho nas pistas de
rolamento, visto que com o aparecimento de pontos de erosão,
com as chuvas, está assoreamento aquele braço da represa.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente efetue a troca das lâmpadas de um poste localizado a Rua
Fartura, por lâmpadas a vapor de sódio, propiciando assim uma
melhor iluminação no local e maior segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo providencie
através do setor competente da administração, a instalação de
um obstáculo de trânsito para o controle de velocidade dos
veículos na Rua Itaberá, próximo ao numeral 260.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que agilize o processo de
compra de uma área destinada para lotes às famílias carentes,
especialmente aos moradores da “Favela da Biquinha”, e dos
“Sem Terra” que se situam à beira da linha, próximo à empresa
Novit, tornando possível a transferência dos mesmos.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente da administração, estude a possibilidade de providenciar
um recuo de pelos menos 1 metro da banca de metal situada na
confluência das ruas Pará e Santa Catarina (estacionamento da
2000 Iluminação), haja vista que a referida banca atrapalha a
visão dos motoristas que vêm pela Rua Pará, o que aumenta a
possibilidade de acidentes no local.

REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Chefe do Executivo

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Votos de parabenizações à Incubadora de Botucatu, pelo prê-
mio recebido, no dia 08 de setembro, na cidade de Curitiba,
durante o Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incu-
badoras de Empresa, na categoria “Desenvolvimento Local e
Setorial”, conferidos pela Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores - Anprotec.
- À VVPL - Viação Vale do Paranapanema Ltda, para que a
mesma estude a possibilidade de autorizar o transporte gratuito
a no máximo dois atiradores do Tiro de Guerra por ônibus, du-
rante o dia.
- Efusivas parabenizações à karateca Dalva, ganhadora da me-
dalha de ouro no katá e no kumitê, no 12º Campeonato Paulista
Karatê Interestilos, realizado dia 11 p.passado na cidade de
Caçapava.
- Efusivas parabenizações aos Tenores do Brasil, Ricardo e

Marcelo, que foram classificados, no último sábado dia 24, para
a final do quadro “Quem sabe canta, quem não sabe dança”, do
Programa Raul Gil.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Que a Mesa Diretora desta Casa de Leis esteja encampando
apoio ao Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Avaré (APAE), Senhor Denílson da Rocha Ziroldo,
no sentido de viabilizar a realização da “Feira das Nações”, uma
vez que esse evento, já tradicional, é de tão grande importância
social, pois, visa arrecadar recursos para a referida entidade.
- Votos de parabenização a Diretoria da Associação Athlética
Avareense, através dos Ilmos. Srs. José Carlos Pinho, DD. Pre-
sidente, Miguel Arcanjo Ferreira Paulucci, DD. Vice-Presidente,
bem como ao Diretor de Esportes Sr. Walter Moreira e Coordena-
dor de Esportes Sr. Carlos Alberto Donato, pela brilhante iniciati-
va em realizar a 1ª Olimpíada da AAA, que acontece no período
de 22 de setembro a 9 de outubro do corrente.
- À Agência de Transporte do Estado de São Paulo, para que
estude a possibilidade de estar implantando uma linha de ônibus
intermunicipal entre as cidades de Avaré e Bauru,
- Ao Comando da Polícia Militar de Avaré, para que estude a
possibilidade de implantar em nossa cidade o “patrulhamento
com bicicletas”, nos moldes em que é feito em outras estâncias
turísticas.
- Ao Ilmo. Sr. Ibrahim José Ismael, DD. Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Avaré - ACIA, para que estude a possi-
bilidade de implantar um projeto que vise facilitar a instalação de
máquinas de cartão de crédito e débito no comércio local.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- À Telefônica S/A solicitando a mesma que efetue reparos na
rede que se encontra danificada, próximo a confluência das
ruas Bela Vista e Curitiba.
- À Sabesp- Cia de Saneamento Básico do estado de São Paulo
solicitando que sejam efetuados reparos no encanamento en-
frente ao nº 1440 da Rua Tenente João Dias, pois o mesmo
apresenta vazamento.
- Votos de congratulações à Deputada Estadual Rosmary Cor-
rêa (Delegada Rose), pela sua intercessão junto ao Governador
Geraldo Alckmin que culminou na autorização e liberação de
uma verba no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
para o Educandário Santa Maria (Casa das Meninas).
- Votos de parabenizações ao proprietário do Hotel Península,
extensivos aos proprietários do Eco Resort Avaré e à Associa-
ção Brasileira de Wakeboard, pela realização da 4ª Etapa do
Circuito Brasileiro de Wakeboard ocorrida nos dias 24 e 25 de
setembro nas dependências do Hotel Península, situado às mar-
gens da Represa de Jurumirim e que possui a melhor raia do
Brasil para essa modalidade.
- Ao Exmo. Deputado Federal Antônio Carlos Pannunzio pedido
de intercessão junto ao Governo do Estado no sentido de con-
seguir a liberação de mais unidades habitacionais para a cidade
de Avaré através do programa de mutirão da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU).
- Votos de parabenizações aos organizadores e atletas partici-
pantes do 1º Duathlon Revezado Hiper-Tensão, que teve a sua
segunda etapa realizada na cidade de Avaré no domingo, dia 25
de setembro, evento que contou com a participação de cidades
da região como Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Itatinga e Parana-
panema.
- À Mesa Diretora desta Casa de Leis para que convide a Ilma.
Secretária Municipal do Meio Ambiente, Sra. Ana Lúcia Buncana
César, para que venha a plenário trazer esclarecimentos sobre
o funcionamento do novo aterro sanitário da cidade, bem como
se a municipalidade vai desencadear uma campanha de consci-
entização junto à população explicando sobre a coleta de lixo
seletivo e ainda sobre o funcionamento da cooperativa de cata-
dores de lixo reciclável.
- Votos de parabenizações ao Clube Avareense da Terceira
Idade (CATI), pela passagem da Semana do Idoso comemorada
de 26/09 a 02/10, bem como pelos eventos promovidos por sua
diretoria, através da presidente Ivany Contini, como a festa para
aniversariantes ocorrida na sede do clube na segunda-feira, dia
26, o piquenique no Horto Florestal que ocorrerá na quarta-feira,
dia 28, e a caminhada do domingo, dia 2 de outubro, rumo ao
recinto da Emapa onde o CATI estará participando da Feira Regi-
onal de Turismo (Festur), com um estande.

BENAMI FRANCIS DICLER
- Pesar Sr. APOLÔNIO DE CARVALHO.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Votos de parabenização ao Gerente Esportivo do Ginásio Kim
Negrão Sr.Reginaldo Francisco Dias que vem desempenhando
excelente trabalho a frente da Prefeitura Municipal de Avaré.
- Que a Mesa Diretora convide o ex-governador e atual Deputa-
do Federal, Luiz Antônio Fleury Filho, para que venha a esta
Casa de Leis, porque este vereador tem uns projetos que gos-
taria de passar para ele, a respeito do CREF das Escolinhas de
Futebol.

GILBERTO DIAS SOARES
- À SABESP e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que
sejam tomadas as providências necessárias e urgentes com
relação ao esgoto que desce dos Bairros Tropical e Paraíso,
com destino ao lago do Horto Florestal.
- Ao Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança e do Ado-
lescente e a Secretaria Municipal da Promoção Social, para que
tomem medidas urgentes, fiscalizando clubes, bares, boates,
etc., a fim de se evitar que se venda bebidas alcoólicas a meno-
res, bem como proibiam seus ingressos nesses locais.
- Efusivas parabenizações ao ex-atleta conhecido carinhosa-
mente como “MARMITA”, pela brilhante festa realizada no está-
dio do São Paulo F.C., no dia 15 de setembro p.p., em comemora-
ção ao aniversário da cidade de Avaré.
- Ao proprietário da empresa concessionária do transporte pú-
blico no município, para que informe esta casa se existe algum
projeto para a renovação da frota coletiva de transportes públi-
cos, veículos adaptados para os portadores de deficiências,
colocação de placas dos pontos de ônibus com leitura em braile.
Justifica o presente requerimento, para que nossa cidade vá
evoluindo no conceito de estância, consolidando àqueles que
nos visitam a nossa preocupação para o bem estar de todos.
- Ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cultura, para que junto com
esta Casa, inicie estudos para ser criado em um dos prédios
próprios do município, um espaço destinado as obras do escri-
tor de telenovelas Walter Negrão.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabe-
nização ao Senhor Nivaldo de J. Alvarenga e Timóteo Leite da
Silva, pelo evento realizado nos últimos dias 22, 23,24 e 25, no
recinto de Exposições da Emapa, denominado III MOTO FEST DA
ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ.
- Pesar pelo falecimento do Sr. VALDECI VITORIANO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA DIOGO DE ARAÚJO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARTA REGINA ARRUDA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. MARIO TENZI.
- Pesar falecimento da Sra. LAURA ALEXANDRE DA SILVA.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Votos de parabenização ao Secretário Municipal de Transpor-
te e Sistema Viário, Sr. Pedro Luiz de Souza, pela organização
da “Semana Nacional de Trânsito”, realizada no Ginásio de Es-
portes “Kim Negrão”, no período de 19 a 23 de Setembro do
corrente ano, abordando o tema “No Trânsito somos todos pe-
destres”.
- Votos de parabenização ao Comando da Polícia Militar de Ava-
ré pela grande colaboração na “Semana Nacional de Trânsito”,
realizada no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”, no período de 19
a 23 de Setembro do corrente.
- Votos de parabenização ao Departamento Municipal de Trânsi-
to pela dedicação na “Semana Nacional de Trânsito”, realizada
no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”, no período de 19 a 23 de
Setembro do corrente ano.
- Votos de parabenização ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Bene-
dito Silvestre pelo incentivo e apoio para concretização da “Se-
mana Nacional de Trânsito”, realizada no Ginásio de Esportes
“Kim Negrão”, no período de 19 a 23 de Setembro do corrente ano,
abordando o tema “No Trânsito somos todos pedestres”, evento
esse de extrema importância para educação do Trânsito.
- Pesar falecimento do Sr. MARIO LOPES PERES (Mario Largatixa)
Votos de parabenização, as Auto Escolas Almeida e Lottu’s,
pela valiosa colaboração prestada na “Semana Nacional de Trân-
sito”, cujo tema foi “No Trânsito somos todos pedestres”, reali-
zada no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”, no período de 19 a
23 de Setembro do corrente.).
- Efusivas parabenizações a Ilma. Sra. Cláudia Helena Sá Car-
valho, DD. Presidente da Associação dos Administradores de
Empresas de Avaré e Região pela realização do VIII ENREAD -
Encontro Regional de Administração, realizado no Centro Avare-
ense nos dias 23 e 24 p. passado.

ROBERTO ARAUJO
À Direção da Rádio Panorama FM, bem como, aos apresentado-
res/locutores Ana Lucia Garcia & Rubens Souto Ribeiro dos
Santos (“Rubão”), para que estudem a possibilidade de manter
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na grade de programação dessa conceituada Rádio, o progra-
ma “GERAÇÃO SAUDADE”, apresentado todos os domingos
das 10:00 às 13:00 horas.
- “VOTOS DE PARABENIZAÇÕES” ao Delegado de Polícia, Dou-
tor Aldo Galiano Junior, nosso novo Diretor do Departamento de
Polícia Judiciária do Interior, DEINTER - 7/Sorocaba, do qual a
Delegacia Seccional de Polícia de Avaré e demais Unidades Po-
liciais de nossa região é subordinada.
- “VOTOS DE PARABENIZAÇÕES” aos proprietários, diretores,
colaboradores e toda equipe do Jornal “O Popular Regional”,
órgão de imprensa sediado na cidade de Iaras/SP, tratando-se
de mais um periódico com o propósito de fortalecer a nossa
região democraticamente, visando informar toda população com
os principais fatos atuais e marcantes das mais diversas áreas
da sociedade.
- “VOTOS DE PARABENIZAÇÕES” ao editorialista ALEXANDRE
TANIGUCHI, também sócio-proprietário do Jornal “A Comarca
Regional”, pela autoria do editorial escrito e veiculado na edição
de nº 607, de 23 a 30 de setembro, intitulado “De Pais Órfãos”.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao PROCOM-Avaré, para que viabilize a vinda  para nossa
cidade do curso “PLANEJAMENTO DOMÉSTICO” o qual é de
grande utilidade prática para conscientização e planejamento do
gasto familiar.
- Ao Sr. José Antonio Monte, Presidente da Fundação Regional
Educacional de Avaré (FREA), para que envie a esta Casa de
Leis cópias dos editais dos processos seletivos promovidos
pela referida fundação neste ano de 2005.

MOÇÕES

ROBERTO ARAUJO
- “MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” à Secretaria
Municipal de Transportes e Sistema Viário, que tem a sua frente
o competente Secretário Pedro Luiz de Souza; ao Departamento
Municipal de Trânsito, chefiado pela zelosa e competente servi-
dora Regiane Araujo de Vito, extensivo à todos os funcionários
destes órgãos, bem como, às Secretarias Municipais da Educa-
ção e de Esportes, respectivamente através da Senhora Rosita
Maria Correa Silvestre de Barros e do Senhor José dos Santos
Callado Neto e, especialmente, aos palestrantes:

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
MOÇÃO DE APLAUSO E PARABENIZAÇÃO ao excelente servi-
ço realizado pelos policiais civis, chefiados pelo Delegado Sec-
cional de Polícia, Dr. EDMUNDO LELLIS, quando da prisão de
várias pessoas na data de 17 de Setembro na cidade de Águas
de Santa Bárbara, as quais estavam se preparando para resga-
tar presos na Penitenciária de Iaras/SP, demonstrando dedica-
ção, desempenho e coragem acima de tudo para enfrentar esse
tipo de pessoas, colocando as mesmas atrás das grades e ao
mesmo tempo salvado vidas de inocentes.
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DEMONSTRATIVO
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicação: 05 de julho de 2005.

Comunicado CVS-68-GT Medicamentos/DITEP, de 4-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, face o que consta no Protocolo SIAP nº 040394/2004, refe-
rente ao Laudo de Análise 2885 CP/2004, emitido pelo Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS, do produ-
to Claritromicina 500mg, comp. Revestidos, lote 040169, fab. 12/
2003, val. 12/2005, fabricado pela Empresa SEM Industria Far-
macêutica Ltda., localizada na Rua Com. Carlos Mário Gardano,
nº 450, São Pulo/SP, com resultado insatisfatório no ensaio de
Dissolução de Claritromicina, determina;
A proibição da comercialização e uso o referido lote do produto;
O recolhimento pelo fabricante do produto em questão;
A interdição pelos GVS’s das DIR’s do referido produto acima
citado, em caráter complementar às ações desenvolvidas pelo
fabricante;
Os GVS’s das DIR’s devem comunicar a empresa fabricante os
locais onde forem efetuadas interdições para recolhimento por
parte da mesma;
A empresa fabricante deve apresentar ao CVS relatório conclu-
sivo do recolhimento efetuado constando inclusive informações
referentes ao desvio de qualidade;
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 06 de julho de 2005

Comunicado CVS-113-GT Medicamentos/DITEP, de 4-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do que consta no SIAP nº 011536/2005, onde a
empresa Laboratório Ranbaxy Farmacêutica Ltda., situada a
Avenida Eugênio Borges, nº 1060, São Gonçalo/RJ, comunica o
roubo de medicamentos- Amostra Grátis: Altiva 120mg – lote
1358225, Altiva 180mg – lote 145727, Cutisone creme – lote
j00105,
Cultisone pomada – lote j03105, Rotram 300mg – lote 407 e 401,
Contiflo – lote 1406096, determina:
1-A interdição dos lotes dos produtos Amostra Grátis menciona-
dos, pelos GVS’s das DIR’s, se encontradas unidades, nos es-
tabelecimentos comerciais de distribuição e dispensação;
2-Os GVS’s das DIR’s devem aplicar as medidas legais cabíveis

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 08 de julho de 2005

Comunicado CVS-115-GT Cosméticos/DITEP, de 6-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do que consta no Protocolo SIAP 006661/2005 refe-
rente ao produto, Condicionador Capilar Idermi’s, lote
11111111111111, válido até 02/2007, fabricado por Idermi’s Ind. e
Com. de produtos de Beleza Ltda, estabelecida em São João da
Boa Vista/SP, apresentando Laudo de Análise Fiscal nº 8698.00/
2004, emitido pela Fundação Ezequiel Dias-Funed/MG, com re-
sultado insatisfatório para as análises de rotulagem e contagem
total mesófilos, determina:
A interdição cautelar do lote do produto acima citado, até conclu-
são do procedimento administrativo de análise fiscal.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 13 de julho de 2005.

Comunicado CVS-116-GT Cosméticos/DITEP, de 6-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do que consta no Protocolo SIAP 00659/2005 refe-
rente ao produto Gel Fixador Style Looks, lote GSL 2004 2020,
válido até 09/2007, fabricado pela Nylooks Ind. e com. Ltda.,
estabelecida em Mogi Guaçu/SP, apresentando Laudo de Análi-
se Fiscal nº 10487.00/2004, emitido pela Fundação Ezequiel Dias-
Funes/MG, com resultado insatisfatório pás as análises de rotu-
lagem e contagem total mesófilos, determina:
A interdição cautelar do lote do produto acima citado, até conclu-
são do procedimento administrativo de análise fiscal.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 08 de julho de 2005

Comunicado CVS-117-GT de Alimentos/DITEP, de 6-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 14 de julho de 2005

Comunicado CVS-118-GT Alimentos/DITEP, de 12-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, em vista o Ofício nº 285/2005-DT-GTVS de 24/6/05, da VISA
DIR III Mogi das Cruzes referente à regularização das linhas de
envase de azeite de oliva da empresa Olima- Indústria de Ali-
mentos çLtda., situada à Rua Flor de Maio, nº 656, Quinta da Boa
Vista- Itaquaquecetuba-SP, determina:
A liberação do envase e da comercialização do produto, sus-
pensos conforme Comunicado
CVS-74-GT de Alimentos/DITEP, de 6/5/05.

ao estabelecimento onde constatada a comercialização dos re-
feridos lotes dos produtos.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

de, Tendo em vista o resultado da Inspeção considerada satis-
fatória pelo Grupo de VISA/DIR X – Bauru, na empresa mencio-
nada abaixo;
Os resultados dos laudos de análise (LDA 4202.00/2005 e
4203.00/2005) emitidos pelo Institutos Adolfo Lutz das amostras
colhidas pela Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de
Saúde de São José dos Campos, determina:
A liberação para comercialização de chiclete marca Spish, fabri-
cados por Sukest Indústria de Alimentos e Farma Ltda., com
endereço a Av. José Fortunato Molina, nº 2-150- Bauru, interdi-
tados cautelarmente pelo Comunicado CVS 107-GT de Alimen-
tos/DITEP, de 28-6-2005.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 15 de julho de 2005

Comunicado CVS-121-CTPCE/DITEP, de 13-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, considerando que constam inúmeras denuncias sobre apre-
ensões políticas do medicamento Cytotec ( misoprostol ) 200mg,
blister contendo 10 comp., fabricado por Continental Pharma-
Itália e face ao que consta a resolução RE nº 1232- Anvisa/MS,
de 30 de julho de 2003, determina a interdição onde forem
encontrados, os lotes do produto em questão, em cujo blister
consta a inscrição Cytotec 200mg, Misopropil 022/960, Conti-
nental Pharma, representante Searle Lotto Scandeza, em virtu-
de de ser fabricado e comercializado sem registro e a empresa
não possuir Autorização de Funcionamento de Empresa expedi-
da pela Agência Nacional de Vigilância/MS.
Os GVS’s das DIR’s devem encaminhar ao centro de vigilância
Sanitária a relação dos locais de interdição com cópias dos
comprovantes de aquisição do referido produto, ou declaração
com nome e endereço completo de quem adquiriu o referido
produto.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação; 16 de julho de 2005

Comunicado CVS-123- GT Correlatos/DITEP, de 14-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, comunica as equipes de vigilância sanitária, aos prestado-
res de assistência à saúde, as empresas que comercializam
produtos para saúde ( correlatos ) a notificação voluntária, da
empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda., com sede
à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Juiz de Fora/MG,
conforme Alerta de Tecnovigilância da Anvisa nº807, SIAP
010956/2005, acerca do recolhimento do produto BD Exacta- Kit
Introdutor de Cateter de Arteriapulmonar-Registro 10033430274,
lotes-309420 / 406463 / 11610 / 311609 / 311197 / 406462 /
311612 / 309419 / 309418 / 380187 / 406374, fabricado por
Becton Dickinson Cingapura, considerando identificação de fa-
lha durante a selagem da embalagem primária, o que pode com-
prometer a esterilidade do produto, a saber:
1-A empresa importadora providenciará a reposição das unida-
des devolvidas por outras em conformidade com o padrão ca-
racterístico do Kit;
2-Ainda, segundo o texto do Alerta de Tecnovigilância, verifique
se você está utilizando ou tem em estoque dos produtos com os
lotes indicados; descontinue o uso imediatemante e bloqueie o
estoque; preencha o Formulário encaminhado pela empresa e
devolva-o devidamente preenchido para a BD, através do seu
distribuidor ou por meio de fax(11)-5185-9642 (BD). Se você
tiver qualquer pergunta ou dúvidas sobre essas informações,
entre em contato com seu representante local ou ligue para o
Centro de Relacionamentos com o Cliente, tel: 0800-655654. A
Anvisa estará acompanhando as ações que serão efetuadas
por intermédio da empresa no que diz respeito a todo o proces-
so de recolhimento e reposição do produto.
E assim determina:
1-A proibição da comercialização e uso do produto Importado
BD Exacta – Kit Introdutor de Cateter de Arteriapulmonar – Re-
gistro 10033430274 –lotes-309420 / 406463 / 311610 / 311609 /
311197 / 311612 / 309419 / 309418 / 380187 / 406374, fabricado
por Becton Dickinson Cingapura, ainda porventura no mercado;
2-Recolhimento pela empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúr-
gicas Ltda. dos lotes do produto acima referido, ainda porventu-
ra no mercado;
3-A interdição, pelas Visa’s Regionais/municipais, dos lotes do
produto acima referido, ainda porventura no mercado, em cará-
ter complementar as ações da empresa;
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 15 de julho de 2005

Comunicado CVS-124-Medicamentos/DITEP, de 15-7-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do relatório de reinspeção realizada pela Visa Muni-
cipal de Ribeirão Preto ( SIAP 10983/2005 ) e o Termo nº 02493
lavrado , liberando a fabricação e comercialização dos produtos
da Samtec Biotecnologia Ltda, situada na Rua General Augusto
dos Santos , nº 475, Ribeirão Preto/SP., determina:
A liberação da fabricação e comercialização dos produtos da
referida empresa.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 03 de agosto de 2005

Comunicado CVS-131-GT Correlatos/DITEP, de 2-8-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, considerando a Resolução RE 1841/05- Anvisa, acerca da
Empresa Terumo Medical do Brasil Ltda., Situada à Rua Funchal,
nº 411, cj. 41/42-Vila Olímpia- São Paulo-SP, replica o teor da
mesma:
Resolução-RE 1841, de 26 de julho de 2005.
O diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria
nº 249, de 14 de julho de 2005;
Considerando o parágrafo 3º, do art. 111 do Regimento Interno
aprovado pela Portaria Anvisa nº 593, de 25 de agosto de 2000,
replicada em 22 de dezembro de 2000;

Considerando o art. 7º, da lei nº 6.360, de 23 de dezembro de 1976;
Considerando o art. 8º e parágrafo 1º do art. 148, do Decreto nº
79.094, de 5 de janeiro de 1977;
Considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977;
Considerando o Oficio Circular CVS/DT/Exp. Nº 13/2005, emitido
pelo Centro de Vigilância do Estado de São Paulo;
Considerando, ainda, notificações dos Hospitais da Rede Senti-
nela e dos Serviços de Hemoterapia, resolve:
Art. 1º. Determinar a suspensão do comércio e uso do Sistema
de Bolsa para a coleta de Sangue CPDA, lotes 26b051P, 28B051P,
26B052P, 11 A052P, 14 A054P, 13 A053P, 23B041P, 06J031P,
17L045, 10J033, 06B042P, 29L033P, 05B042P e 09B043P, im-
portado e distribuído pela Empresa Terumo Medical do Brasil
Ltda., Situada à Rua Funchal, nº 411, cj. 41/42-Vila Olímpia- São
Paulo-SP, CEP 04.551-060, por não atender às exigências regu-
lamentares da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 04 de agosto de 2005 .

Comunicado CVS-132-Saneantes/DITEP, de 2-8-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do que consta no Siap 038660/2004, ofício Gtvisa nº
4447/2005, da Dir V- Osasco/SP, considerando Irregularidades
constatadas e apontadas no Relatório de Inspeção (FP nº000834/
05), na Empresa Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda., sito à
Rua Adolf Wurth, nº 557, Jd. São Vicente, Cotia/SP, exercendo
as atividades de Distribuidora de Produtos Saneantes Domissa-
nitários e Cosméticos, por não possuir a referida empresa Auto-
rização de Funcionamento, Licença de Funcionamento junto as
autoridades sanitárias competentes.
A empresa foi atuada Auto de infração AIF 105-A-4693; penali-
zada com Auto de Interdição TRM 105-A-0606, por contrariar os
Arts. 1º e 2º da Lei Federal 6360 de 23/09/76, regulamentada
pelo Decreto 79.094/77, de 05/01/1977 e os incisos I e XIX do
Art. 122 da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998, determina:
A Proibição da comercialização de produtos Saneantes Domis-
sanitários e Cosméticos da referida Empresa;
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação : 16 de agosto de 2005

Comunicado CVS-139-GT Medicamentos/DITEP , de 15-08-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e saú-
de, face ao que consta no alerta SNVS/ANVISA/UFARM nº 2 de
15 de agosto de 2005 relativo aos medicamentos lidocaína
spray 500 ml, lidocaína 10% solução 500 ml e lidocaína gel
120 mg da empresa Medicminas Equipamentos Médi-
cos Ltda, com sede em Belo Horizonte , Minas Gerais  e
em função dos óbitos ocorridos no município de Itagiba envol-
vendo esses produtos bem como a empresa não ter autoriza-
ção de funcionamento determina:
1. A proibição da comercialização e uso do produto acima citado;
2. A interdição do produto mencionado, pelos GVS’s das DIR’s em
caráter complementar às ações desenvolvidas pela empresa;
3. Os GVS’s das DIR’s devem comunicar ‘a empresa os locais de
interdição efetuada, para recolhimento por parte da mesma;
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 18 de agosto de 2005

Comunicado CVS-141-GT medicamentos/DITEP, de 17-08-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sani-
tária, da coordenadoria de controle de doenças, da secretaria
de Estado e Saúde, à vista do que consta no SIAP nº 014239/
2005, relativo aos laudos de análise INCQS nº899.00/205 e
884.00/2005, com resultados insatisfatórios nos ensaios
de rotulagem e dissolução nos lotes 0405426-DV e
0404255DV: 30/04/06 de Glibenclamida 5mg comp. ( Glibe-
lix ), fabricado por Royton Química Farmacêutica Ltda,
situada na, Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1318- V. Olímpia,
São Paulo- S. P.,  determina:

1-A interdição cautelar dos lotes do produto citado até a conclu-
são do processo administrativo de análise fiscal.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 18 de agosto de 2005

Comunicado CVS-142-GT Cosméticos/DITEP, de 17-8-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do que consta no E-mail 000479/03 referente ao
produto Esmalte Xuxa by Impala Glitter, cor 779 Top Pra-
ta, lote 02/04, válido até 28/02/2007, fabricado por Labora-
tório Avamiller de Cosméticos Ltda, situado à Rua San-
tana de Ipanema, nº 2222, Guarulhos/SP, apresentando
Laudo de Análise Fiscal nº 18407.00/2004, emitido pos
Instituto Nacional de Qualidade em Saúde- INCQS/RJ, com
resultado insatisfatório nas análises de rotulagem e ir-
ritação cutânea primária ,determina;
A interdição cautelar do lote do produto acima citado, até conclu-
são do procedimento administrativo de análise fiscal.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 30 de agosto de 2005.

Comunicado CVS nº 143-GT Medicamentos/DITEP, de 18-8-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, face o que consta no protocolo SIAP nº 015563/2005, onde
a Vigilância Sanitária Municipal de Franca/SP, notifica a pre-
sença de blisters do medicamento Presstopril 25mg (
Captopril )comp.- lote 06615S, validade 06/2007, no interi-
or da embalagem do medicamento Pressoflux 40mg (
Propranolol Cloridrato ) comp., caixa com 500 comp.- lote
06615S, validade 06/2007 , com inscrição de “ proibida a venda
pelo comércio “, ambos fabricados pela Empresa Medquímica
Industria Farmacêutica Ltda, localizada na Rua Otacílio Esteves
da Silva, nº 40, Juiz de Fora/ MG, determina;
1-A proibição da dispensação e uso do lote do produto Presso-
flux 40mg ( Propranolol Cloridrato ) comp., caixa de 500 comp.,
lote 06615S, validade 06/2007, com inscrição de “ proibida a
venda pelo comércio “;
2-O recolhimento pelo fabricante do lote do produto em questão;
3-A interdição pelos GVS’s das DIR’s do referido lote do produto
acima citado, em caráter complementar às ações desenvolvidas
pelo fabricante;
4-Os GVS’s das DIR’s devem comunicar a empresa fabricante
os locais onde forem efetuadas interdições para recolhimento
efetuado constando inclusive informações referentes ao des-
vio de qualidade.
O não cumprimento desta determinação resultará nas medidas
legais cabíveis de acordo com o artigo 122, inciso XX da lei
Estadual 10.083/98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 27 de agosto de 2005

Comunicado CVS-146-GT Cosméticos/DITEP, de 25-8-2005

A diretoria técnica do centro de vigilância sanitária, da coorde-
nadoria de controle de doenças, da secretaria de Estado e Saú-
de, à vista do que consta no Protocolo 000479/03, referente
ao produto Esmalte Xuxa by Impala Glitter, cor 779 Top
Prata, lote 02/04, válido até 28/02/2007, fabricado por La-
boratório Avamiller de Cosméticos Ltda, situado à Rua
Santana de Ipanema, nº 2222, Guarulhos/SP, com resulta-
do insastifatório do Laudo de Análise Fiscal nº 1840.00/
2004, emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qua-
lidade em Saúde/Fundação Oswaldo Cruz/RJ, considerando
definitivo pela ausência de manifestação do fabricante em re-
querer perícia contraprova ou defesa e considerando:
1-Reclamação apresentada a esse CVS, de processo alérgico
decorrente de intoxicação pelo uso do produto Esmalte Xuxa by
Impala- Glitter 779 – Top Prata, lote 1/2 , val. 01/05;
2-A análise fiscal, conforme laudo acima citado, foi realizada em
amostras do lote 02/04 do produto Esmalte Xuxa by Impala-
Glitter 779 – Top Prata, apresentando resultado insatisfatório no
ensaio de rotulagem e irritação cutânea primária, tendo sido
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RESOLUÇÃO Nº. 005/2005 de 29 de setembro de 2005
(Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar e dá outras Providências)

José Antonio Monte e Marilda de Lima Rosseto, respectivamente Presidente e Diretor Executivo da
Fundação Regional Educacional de Avaré, no uso das atribuições que lhes foram conferidas por
lei, RESOLVEM.-
Artigo 1º . Fica autorizado o Departamento de Contabilidade a abrir o crédito suplementar no valor
de R$ 630.500,00(Seiscentos e trinta mil e quinhentos Reais) para suplementar as seguintes
dotações orçamentárias, observando as seguintes dotações do orçamento vigente:

Códigos     
1   SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO
 1   Diretoria da Secretaria   

3.1.90.11 12.122.2090.2.200 3 Pessoal Civil 110.000,00
3.3.90.39 12.122.2090.2.007 1 Serviços da Administração 22.500,00

 2   Contabilidade  
 3.1.90.11 04.121.8090.2.007 6 Pessoal Civil 5.000,00
 3   Biblioteca  
 3.1.90.11 12.364.2025.2.007 8  Pessoal Civil 10.000,00
 4   Portaria e Limpeza  
 3.1.90.11 12.122.2090.2.007 12 Portaria e Limpeza 25.000,00
 5   Encargos Gerais  
 3.1.90.13 12.12.2090.2.007 15 Encargos Gerais 275.000,00
 3.3.90.33 12.12.2090.2.007 19 Encargos Gerais 1.000,00
 6   Serviços de Transporte  
 3.3.90.39 12.122.2090.2.007 29 Serv. De Transporte 1.000,00
4    SERVIÇO DE ENSINO  
 1   Curso de Ciencias Biológicas  

3.1.90.11 12.364.2025.2.044 33 Pessoal Civil 50.000,00
 2   Curso de Letras  
 3.1.90.11 12.364.2025.2.007 36 Pessoal Civil 30.000,00
 3   Curso de Pedagogia  
 3.1.90.11 12.364.2025.2.044 39 Pessoal Civil 40.000,00
 4   Ensino Médio/Fundam./Infantil  
 3.3.30.00  41 Material de Consumo 10.000,00
 3.3.90.39  42 Ots.Serv. Terc. P. Jurídica 15.000,00
 8   Curso de Educação Física  
 3.1.9.011 12.364.2025.2.007 48 Pessoal Civil 30.000,00

 Fundação Regional Educacional de Avaré-FREA

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE AVARÉ – AVAREPREV

ESTADO DE SÃO PAULO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – Avareprev, comunica
os funcionários Moacir Pereira de Carvalho e Eulália Rodrigues Alves, que o seu pedido de
revogação da Alta do Auxílio-Doença foi NEGADO de acordo com a perícia realizada pelos médi-
cos da medicina do trabalho, devendo os mesmo permanecerem em suas atividades de readapta-
ção pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
Avaré, 30 de setembro de 2005-09-30

Neli T. Iwasaki de Araújo
Diretora Presidente

 3.3.90.30 12.364.2025.2.007 49 Material de Consumo 6.000,00
    TOTAL......................................... 630.500,00
Artigo 2º.  O Valor de que trata o artigo 1º. Será coberto com recursos de anulação parcial das
seguintes dotações orçamentárias:

Códigos
1    SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO  
 1   Diretoria da Secretaria   
 3.3.99.00 12.122.2090.2.007 2 Material de Consumo  20.000,00
 3.3.90.30 12.122.2090.2.090 4 Material de Consumo  30.000,00
 4.4.20.52  5 Equip. Mat. Permanente  73.000,00
 2   Contabilidade   
 3.3.90.30 04.121.8090.2.007 7 Material de Consumo  4.000,00
 3   Biblioteca   
 3.3.90.39 12.364.2025.2.007 10 Biblioteca  3.000,00
 4.4.90.52 12.364.2025.2.007 11 Biblioteca  10.000,00
 
 4   Portaria e Limpeza   
 3.3.90.30 12.122.2090.2.007 13 Material de Consumo  40.000,00
 4.4.90.52 12.122.2020.2.007 14 Equip. Mat. Permanente  10.000,00
 5   Encargos Gerais   

3.1.90.34 12.122.2090.2.007 16 Outras Desp. Pessoal Cont. Terceirizado 6.000,00
 3.3.90.30 12.122.2090.2.007 17 Material de Consumo  2.000,00
 3.3.90.36 12.122.2090.2.007 20 Outros Serv. Encargos 100.000,00
 4.4.90.52 12.122.9020.2.007 23 Equip. Mat. Permanente 60.000,00
 3.2.90.92 12.122.2090.2.007 24 Desp. Exerc. Anteriores  45.000,00
 4.4.90.51 12.364.2025.1.000 25 Obras e Instalações  75.000,00
 6   Serviços de Transporte   
 3.3.90.30 12.122.2090.2.007 27 Material de Consumo  7.000,00
 4.4.90.52 12.122.2090.2.007 30 Serv. De Transporte  25.000,00
4   SERVIÇOS DE ENSINO   
 1   Curso de Ciências Biológicas   
 3.3.90.30 12.364.2025.2.007 31 Material de Consumo  3.000,00

3.3.90.20 12.364.2025.2.007 32 Curso de Ciências Biológicas  3.000,00
 2   Curso de Letras   
 3.3.90.30 12.364.2025.2.007 34 Material de Consumo  2.000,00
 3.3.90.20 12.364.2025.2.007 35 Curso de Letras  3.000,00
 3   Curso de Pedagogia   
 3.3.90.30 1.236.420.252.007 37 Material de Consumo  1.000,00
 3.3.90.20  38 Curso de Pedagogia  3.000,00
 4   Ensino Médio/Fund./Inf.   
 3.1.90.11 12.361.2005.2.043 40 Pessoal Civil  57.000,00
 3.3.90.20 12.364.2025.2.007 44 Ensino Médio/Fund./Infantil  3.000,00
 8   Curso de Educação Física   
 3.3.90.20 12.364.2025.2.007 47 Material de Consumo  3.000,00
 3.3.90.39 12.364.2025.2.007 50 Outros Serv. Terceiros  9.000,00
 4.4.90.52 12.364.2005.2.007 51 Equip. Mat. Permanente  11.000,00
 11   Curso de Oós Graduação   
 3.3.90.20 12.364.2025.2.007 53 Auxilio Financ. A Pesquisadores  1.500,00
 3.1.90.11 12.364.2025.2.007 54 Pessoal Civil  17.000,00
 3.3.90.30 12.364.2025.2.007 55 Material de Consumo  3.000,00
 3.3.90.39 12.364.2025.2.007 56 Outros Serv. Terceiros P. Jurídica  1.000,00

TOTAL........................................... 630.500,00
Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Fundação Regional Educacional de Avaré-FREA, 29 de Setembro de 2005

José Antonio Monte
Presidente

Marilda Rita de Lima Rosseto
Diretora Executiva

concluído que o produto possui potencial de
irritação cutânea moderado e, apresenta PH
muito próximo ao limite que classifica um produ-
to como corrosivo ( 2,20+-0,01 ) sendo que
esses fatos vão ao encontro da reclamação
apresentada a esse CVS, referente a reação
alérgica sistemática e lesão permanentemente
nas unhas, decorrente do uso do lote 01/02 do
mesmo produto;
3-A diversidade e abrangência da população
exposta à utilizaçãodo produto em pauta, inde-
pendentemente do sexo ou faixa etária, inclusi-
ve crianças;
4-O decreto Federal 79.094/77, que regulamenta
a lei 6.360/76 estabelece, no seu artigo 38 que
os proidutos cosméticos e de higiene pessoal
não podem causar danos à saúde;
5-O direito da população de ter acesso a pro-
dutos seguros e eficzes;
6-A possibilidade da ocorrência de danos à
saúde da população pelo uso desses produ-
tos, determina:
1-A proibição da comercialização e uso de to-
dos os lotes do produto esmalte para unhas da
linha Xuxa by Impala Glitter;
2-Recolhimento pela empresa fabricante de to-
das as unidades dos lotes do produto citado;
3-A interdição de todos os lotes do produto
mencionado pelos GVS’s das DIR’s, onde fo-
rem encontrados;
4-Os GVS’s das DIR’s devem comunicar ao
CVS’s e a empresa os locais de interdição efe-
tuada, para que o fabricante efetue o recolhi-
mento dos mesmos;
5-A empresa fabricante do produto deve apre-
sentar mensalmente ao CVS, relatórios parci-
ais de rastreabilidade e recolhimento bem como,
relatório conclusivo do recolhimento efetuado.
O não cumprimento desta determinação resul-
tará nas medidas legais cabíveis de acordo com
o artigo 122, inciso XX da lei Estadual 10.083/
98 e lei Federal 8.078/90.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I
Publicação: 30 de agosto de 2005.

Comunicado CVS nº 147/2005-GT Medi-
camentos/DITEP.

A diretoria técnica do centro de vigilância sa-
nitária, da coordenadoria de controle de doen-
ças, da secretaria de Estado e saúde, face ao
que consta no SIAP nº 015557/2005, onde a
empresa Marjan Industria e Comércio Ltda, si-
tuada à Rua Gibraltar, nº 165, São Paulo/SP,
comunica o roubo de medicamentos –
AMOSTRA GRÁTIS: Aplause comp- lote
2005253932, Calde comp.- lote 2005053686,
Endofolin 5mg comp.- lote 2005043062, Ni-
cord 5mg comp.- 2004116079, Pasalix
comp.- lote2005053926, Tenag comp.- lote
2005021386, determina:
1-A interdição dos lotes dos produtos AMOS-
TRA GRÁTIS mencionados, pelos GVS’s das
DIR’s, se encontrados unidades, nos estabe-
lecimentos comerciais de distribuição e dis-
pensação;
2-Os GVS’s das DIR’s devem aplicar as medi-
das legais cabíveis ao estabelecimento onde
constatada à comercialização dos referidos
produtos;
O não cumprimento desta determinação resul-
tará nas medidas legais cabíveis de acordo
com o artigo 122, inciso XX da lei Estadual
10.083/98 e lei Federal 8.078/90.
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A estância turística
de Avaré sediará nos
próximos dias 7 e 8 de
outubro mais uma reu-
nião ordinária da Apre-
cesp (Associação das
Prefeituras de Cidades
Estância do Estado de
São Paulo). O encontro
será realizado no Villa
Verde Hotel e deverá
contar com a presença
de diversas autoridades
estaduais e deputados,
assim como prefeitos e
representantes das es-
tâncias do Estado.

Prefeitos das Estâncias se reúnem em Avaré
Na última segunda-feira,
22, o diretor executivo
da entidade, Ragmar
Corga, esteve em Ava-
ré para definir os últimos
detalhes do evento. Ava-
ré já havia sediado reu-
nião da Aprecesp em
2003.

A abertura do even-
to será no dia 7 às 20
horas com a recepção
com coquetel aos pre-
feitos e representantes.
No dia 8, a reunião co-
meça às 9 horas com o
credenciamento dos

participantes. Às 9h30
tem início a primeira par-
te da reunião com a par-
ticipação apenas dos
prefeitos e representan-
tes das estâncias. Às
10h30 acontece a se-
gunda parte, que é aber-
ta ao público em geral.
Haverá ainda uma pa-
lestra com  Miguel
Chourei, Superintenden-
te Regional do Sudeste
da Infraero. A reunião
está prevista para se en-
cerrar às 12h30, com
um almoço.

Um grande público compareceu ao Aeroporto Municipal no
última dia 24 para acompanhar a apresentação da Esquadrilha

da Fumaça. Apesar do mal tempo milhares de pessoas
assistiram as manobras dos pilotos. Além da Esquadrilha da
Fumaça, também aconteceram saltos de pára-quedas com a

equipe Skidive, apresentação de aeromodelismo,
entre outras atrações.

Apresentação da Esquadrilha da
Fumaça atrai grande público

O Clube da Viola
e Sanfona de Avaré
está disponibilizando
cursos de viola e vi-
olão que são minis-
tradas por professo-
res gabaritados na
sede da ent idade.
Para o mês de outu-
bro o clube apresen-
tará uma novidade
com aulas de acor-
deom.

As aulas de vio-
lão, ministradas pela

Clube da Viola e Sanfona
oferece aulas da música

pro fessora  Mar ia
Fernanda Martins,
acontecem às terças-
feiras em dois horá-
rios, das 10h30 às
11h30 e das 15h00
às 16h00. As aulas
de viola são sempre
às quar tas- fe i ras ,
das 20h00 às 21h00,
ministradas pelo pro-
fessor Carlos Domin-
gos Alonso. As aulas
de acordeom, que se
iniciarão em outubro

serão ás quintas-fei-
ras,  das 20h00 ás
21h00, e serão mi-
nistradas pelo pro-
fessor José de Oli-
veira Abarey.

O Clube da Viola
e Sanfona está loca-
lizado no Centro Co-
munitário do Jardim
Brasil, na Rua Porto
Velho, 290. O presi-
den te  do  c lube  é
Carlos Domingues
Afonso.
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