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A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está investindo
na melhoria de ruas e
avenidas da cidade.
Com este trabalho es-
tão sendo recuperadas
ruas que anteriormen-
te estavam pratica-
mente intransitáveis,
além de pavimentar
ruas que antes não ti-
nham este benefício.

A Prefeitura também
aguarda para iniciar a

Prefeitura investe na melhoria de ruas e avenidas
pavimentação de bair-
ros inteiros como deve
acontecer com o Paraí-
so, Tropical e Vila Ope-
rária, que serão pavi-
mentados através do
PCM (Plano Comunitá-
rio de Melhoramentos).

A Prefeitura preten-
de completar até o final
de 2006 um total de 73
obras de pavimentação
e recape, deste peque-
nas travessas até bairros
inteiros. Página 14.

Crianças do CSU recebem ovos de páscoa

Entrega de Ovos de Páscoa no CSU

Entrega de Ovos de Páscoa no PSF do Paineiras

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, através da Se-
cretaria Municipal do
Bem Estar Social, re-
alizou na manhã de
quinta-feira (dia 13/
04) a entrega de ovos
de páscoa para as
crianças e adolescen-
tes atendidos pelos
programas implanta-
dos no CSU (Centro
Social Urbano).

A entrega dos
ovos de páscoa con-

MÁRIO BIXIGA

tou com a colaboração
do Tiro de Guerra de
Avaré, que fez a arre-
cadação nos bairros e
junto às empresas da
cidade.

PSF
No PSF (Programa

Saúde da Família) do
Bairro Paineiras também
aconteceu a entrega de
ovos de páscoa para as
crianças da comunidade.
Foram 710 ovos distri-
buídos para crianças de
6 meses a 10 anos.

Neste sábado
acontece o torneio de

pesca em Avaré

Neste sábado (dia
15/04) será realizado o
Torneio de Pesca no
Lago Berta Banwarth,
na Brabância. O evento
será realizado a partir
das 9 horas da manhã e
contará com uma rica

Torneio será realizado no Lago Berta Banwarth

premiação em dinheiro,
além de sorteio de di-
versos brindes para os
participantes.

Para a realização do
evento foram soltos no
lago, cerca de 3 mil qui-
los de tilápia e pacu.

MÁRIO BIXIGA
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FEBEM ....................................................................... 3733-2677

PORTARIA DA GARAGEM ........................................ 3733-1541/
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3733-8866

DISK ILUMINAÇÃO .................................................... 3732-8844/

0800 707 0770

JUNTA MILITAR ......................................................... 3733-7014

PAS BOM SUCESSO ................................................. 3732-0970

PAS BAIRRO ALTO ................................................... 3732-0814

PAS BRABÂNCIA/VILA JARDIM ............................... 3733-2977

PAS VERA CRUZ ...................................................... 3733-2979

PAS JARDIM BRASIL ................................................ 3733-3044

PAS BARRA GRANDE .............................................. 3733-6677

PSF I CECÍLIO JORGE NETO ..................................... 3733-2929

PSF II FERNANDO HIRATA ........................................ 3731-2121

PSF III DANTE CAVECCI ............................................ 3732-4134

PSF IV DR. CARLOS  APARECIDO BANDEIRA ........ 3733-2388

POSTO DE SAÚDE .................................................... 3711-2400/

3732-9022/

0800 770 1920

PASSE ESCOLAR ..................................................... 3733-6441

PAÇO MUNICIPAL ...................................................... 3711-2500

PONTE ALTA ............................................................. 3731-4000

PROCON ................................................................... 3733-7010/

3733-7565

POLÍCIA MONTADA ................................................... 3732-3456

POSTO POLICIAL COSTA AZUL ............................... 3731-7158

PRONTO-SOCORRO ................................................. 3733-7341/

3733-7177

SECRETARIA DA SAÚDE .......................................... 3733-8277/

3732-8263

SECRETARIA DA AGRICULTURA .............................. 3733-9786

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO .................................. 3711-2211

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL .................... 3732-0282

SECRETARIA DA CULTURA ...................................... 3733-3046/

3732-5057

SECRETARIA DE TURISMO ....................................... 3732-8009

TERMINAL RODOVIÁRIO .......................................... 3732-3159

TIRO DE GUERRA ..................................................... 3732-0965

VELÓRIO MUNICIPAL ................................................ 3732-5105

SECRETARIA DA AGRICULTURA .............................. 3731-1909

ZONA AZUL .............................................................. 3732-7288

A  V  I  S  O
A Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística  de Avaré, vem através de sua
Seção de Cadastro Imobiliário,  lem-
brar  aos senhores Contadores,  e tam-
bém a outros cidadãos que estejam in-
teressados em abertura de empresas
em qualquer  ramo de atividade;  que
antes que seja feito qualquer investi-
mento no sentido de aprovação e regu-
larização de um empreendimento;  a
Prefeitura deve ser consultada quanto
a autorização do uso do solo do ende-
reço pretendido, evitando-se  assim
eventuais prejuízos.
A referida autorização é fornecida atra-
vés de certidão, denominada  Certidão
de Uso de Solo, que será obtida junto á
Secretaria de Habitação após parecer
prévio da Seção de Cadastro Imobiliá-
rio;  ambos situados na Rua Rio Gran-
de do Sul nº 1810.

SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
Lionete Faria Ribeiro – Supervisora Interina
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Equipe da limpeza pública já está com novo uniforme
Na última semana a

Prefeitura da Estância
Turística de Avaré en-
tregou os novos unifor-
mes para os funcioná-
rios que trabalham na
coleta de lixo. Cada
funcionário recebeu
dois conjuntos de uni-
forme com gandola,
calça e luvas. Os uni-
formes visam dar mais
segurança aos traba-
lhadores, pois possui
faixas refletivas. Além
disto a medida visa
uma padronização dos
funcionários.

Atualmente a cole-
ta de lixo em Avaré é
feita em dois turnos, de
segunda a sábado. No
período da manhã a co-
leta começa às 7 horas
e se estende até por
volta das 13 horas. No
período da tarde a co-
leta tem início às 17h00
e se estende até por
volta das 23 horas.

Em cada turno são

Equipe da coleta do período da tarde

Equipe da coleta do período da manhã

utilizados seis cami-
nhões e em cada um
deles trabalham quatro
coletores além do mo-
torista. Nestes dois tur-
nos os coletores conse-
guem abranger toda a
zona urbana. Além dis-
to, pontos afastados da
cidade também fazem
parte da coleta diária,
como: Costa Azul,
Camping, Hotéis-fa-
zenda; Distrito de Bar-
ra Grande, entre outros
lugares.

Além das equipes da
coleta, existem ainda
quatro equipes de cole-
ta de ramada. Estas
equipes utilizam um ca-
minhão com carroceria
normal e coletam galhos
e entulhos. As quatro
equipes de coleta de ra-
mada trabalham de se-
gunda a sábado e uma
delas ainda faz o servi-
ço no domingo, onde faz
a limpeza das feiras li-
vres.

De acordo com
uma recente pesquisa,
a limpeza pública da
cidade teve alta apro-
vação da população,
com mais de 94%. Este
é o reconhecimento da
população para com
um grupo de trabalha-
dores que se empenha
naquilo que faz.

Terá início no
próximo dia 23 o
projeto Caravana da
Cultura. Idealizado
pela Secretaria Mu-
nicipal da cultura o
projeto começará
pelo bairro Cecílio
Jorge Neto, na Pra-
ça Camilo de Souza.
O objetivo é levar
cultura e lazer para
a população mais

Caravana da Cultura começa
a percorrer os bairros

carente de Avaré.
A  Ca ravana

acontecerá sempre
aos domingos, sendo
dois por mês, sempre
a partir das 8 horas
da manhã. A Cara-
vana contará  com
Biblioteca Itinerante,
roda  de  capoei ra ,
dança, show de má-
gica, teatro, recrea-
ção e shows musicais

em dias especiais.
A  S e c r e t a r i a

Municipal da Cul-
tura já tem a lista-
g e m  d o s  b a i r r o s
que serão atendidos
d u r a n t e  o  a n o  e
posteriormente di-
vulgará para que as
pessoas dos bair-
ros saibam da visi-
ta  que  será  fe i ta
pelo projeto.

A Secretaria Muni-
cipal de Esportes
(SEME) de Avaré já
abriu as inscrições para
a tradicional prova pe-
destre 1º de Maio em
comemoração ao dia
do trabalhador.

As inscrições pode-
rão ser feitas pessoal-
mente na Secretaria de
Esporte, na Concha

Abertas inscrições para a Prova 1º de Maio
Acústica, ou pelo tele-
fone 3732 0756.

O percurso será de
5.500 metros pelas
principais ruas de Ava-
ré. Tanto a saída quan-
to a chegado será na
Praça Prefeito Romeu
Bretas, na Concha
Acústica.

Haverá premiação
em dinheiro e troféus

nas categorias geral
masculina e feminina,
além de premiação
para os primeiros colo-
cados de Avaré. Tam-
bém serão premiadas as
categorias veteranos A,
B e Super Veterano
(acima de 60 anos). As
melhores equipes tam-
bém participarão da
premiação.

ARQUIVO
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LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 009/06 – Processo nº. 113/06, 24 de
Março de 2006, a empresa Construtora Laum Ltda, no valor
global de R$ 248.615,14 (duzentos e quarenta e oito mil, seis-
centos e quinze reais e quatorze centavos), objetivando o for-
necimento de mão-de-obra e material para execução da reforma
da Escola Estadual “EE Porf. Éruce Paulucci”.
Adjudicado em: 03/04/2006.

Tomada de Preço nº. 010/06 – Processo nº. 117/06, 27 de
Março de 2006, a empresa Fábio Pedro Fabretti ME, no valor
global de R$ 104.134,80 (cento e quatro mil, cento e trinta e
quatro reais e oitenta centavos), objetivando a aquisição de leite
tipo “C” em embalagens de 01 (um) litro, num total de 113.190
(cento e treze mil e cento e noventa) litros.
Adjudicado em: 06/04/2006.

Tomada de Preço nº. 011/06 – Processo nº. 121/06, 28 de
Março de 2006, a empresa Marcopolo S.A., no valor global de
R$ 142.290,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e noventa
reais), objetivando a aquisição de uma unidade móvel odontoló-
gica de saúde.
Adjudicado em: 05/04/2006.

Tomada de Preço nº. 012/06 – Processo nº. 125/06, 29 de
Março de 2006, a empresa Vale do Rio Novo Engenharia e
Construções Ltda, no valor global de R$ 261.555,80 (duzen-
tos e sessenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e
oitenta centavos), objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução de
sarjetas e guias moldadas “in loco” e pavimentação asfáltica.
Adjudicado em: 06/04/2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – CONVITE
Convite nº. 013/06 – Processo nº. 029/06 fica aditado no
valor de R$ 1.277,10 (um mil, duzentos e setenta e sete
reais e dez centavos), para a empresa Gril Gráfica e Re-
presentações Industriais LTDA ME, o que corresponde a
aproximadamente 24,44 % (vinte e quatro vírgula quarenta
e quatro por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 03 de abril de 2006.

Convite nº. 031/06 – Processo nº. 058/06 fica aditado no
valor de R$ 19.550,00 (dezenove mil, quinhentos e cin-
qüenta reais), para a empresa Neli Martins Lopes ME, o
que corresponde a aproximadamente 24,73 % (vinte e quatro
vírgula setenta e três por cento) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 24 de março de 2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – DISPENSA
Dispensa nº. 008/06 – Processo nº. 031/06 fica aditado no
valor de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais),
para a empresa Cheiro Verde Engenharia Ambiental S/C
Ltda, o que corresponde a aproximadamente 25 % (vinte e
cinco por cento) do valor total adjudicado no processo licitató-
rio em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 13 de abril de 2006.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 033/05 – Processo nº. 095/05, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. Erik Henri-
ques, com prorrogação até 31 de março de 2007, objetivan-
do a Instalação da Delegacia de Polícia do 3º Distrito.
Prorrogado em: 03/04/06

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 052/06 – Processo nº. 107/06, 03 de Abril de
2006, a empresa A. M. Moliterno Dental Litorânea EPP, no
valor global de R$ 21.778,00 (vinte e um mil, setecentos e seten-
ta e oito reais), objetivando a aquisição de 40 (quarenta) potes
de cápsulas de amalgama.
Adjudicado em: 06/04/2006

Convite nº. 053/06 – Processo nº. 114/06, 23 de Março de
2006, a empresa Odonto-Ata Equipamentos e Produtos

Odontológicos Ltda, no valor global de R$ 15.694,97 (quinze
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centa-
vos), objetivando a aquisição de um equipamento odontológico
para dar andamento ao atendimento da escola EMEIEF Profes-
sor Clarindo Macedo.
Adjudicado em: 11/04/2006

Convite nº. 054/06 – Processo nº. 116/06, 17 de Março de
2006, a empresa J.L. Prestadora de Serviços S/C Ltda ME,
no valor global de R$ 141.863,95 (cento e quarenta e um mil,
oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos),
objetivando a contratação de empresa especializada para o for-
necimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais para exe-
cução de piso em mosaico português e guias de jardins em
praças públicas.
Adjudicado em: 22/03/2006

Convite nº. 057/06 – Processo nº. 130/06, 03 de Abril de
2006, a empresa Flávia Regina Rodrigues ME, no valor global
de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), objetivando a constru-
ção de chafariz no lago de entrada do Município.
Adjudicado em: 06/04/2006

Convite nº. 058/06 – Processo nº. 132/06, 23 de Março de
2006, a empresa Construtora Laum Construções Paisa-
gismo e serviços de Limpeza Ltda, no valor global de R$
113.097,81 (cento e treze mil, noventa e sete reais e oitenta e um
centavos), objetivando a contratação de empresa especializa-
da para o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e mate-
riais para execução em praças públicas em mosaico português,
no Sistema de Lazer nº. 01 – Residencial Avaré I.
Adjudicado em: 28/03/2006

Convite nº. 061/06 – Processo nº. 138/06, 30 de Março de
2006, a empresa Cestabrás do Brasil Ltda, no valor global de
R$ 42.135,88 (quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e
oitenta e oito centavos), objetivando a aquisição de produtos de
supermercado para os PSFs, Pronto de Socorro Municipal e PASs.
Adjudicado em: 04/04/2006

Convite nº. 063/06 – Processo nº. 142/06, 05 de abril de
2006, a empresa C. M. Santana & Cia Ltda ME, no valor global
de R$ 88.030,33 (oitenta e oito mil, trinta reais e trinta e três
centavos), objetivando o fornecimento de materiais e mão-de-
obra para execução e reforma de praças públicas, incluindo
demolição, piso mosaico português nas Praças Rui Barbosa e
Juca Novaes.
Adjudicado em: 10/04/2006

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação 041/06 – Processo nº. 143/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Droga-
ria Fávare Ltda, com valor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
objetivando a aquisição de leite especial, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 05 de abril de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal.

Dispensa de Licitação 044/06 – Processo nº. 151/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa A. Guidi
& Cia Ltda-EPP, com valor global de R$ 9.543,18 (nove mil
quinhentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), objeti-
vando a aquisição de medicamentos de uso contínuo, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 09 de abril de 2006 – Joselyr Benedito Sil-
vestre – Prefeito Municipal.

TRÂNSITO

COMUNICADO

Informamos aos Senhores Moto-Taxistas que já está sendo feito
o Cadastramento referente ao Serviço de Moto-Táxi, conforme
a Lei n° 809 de 23 de Fevereiro de 2006.
Comparecer ao DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsi-
to que se encontra localizado à Praça Juca Novaes n° 380.

Regiane Araújo de Vito
Chefe do DEMUTRAN

Pedro Luiz de Souza
Secr. Mun. dos Transp. e Sistema Viário

COMUNICADO:

Pedro Luiz de Souza, Secretário Municipal dos Transportes e Siste-
ma Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
INFORMA:
Que a segunda pista da Avenida Espanha já se encontra finali-
zada e incorporada ao sistema viário oficial, ficando a referida
avenida com duas pistas, já tendo sido implantada toda a sinali-
zação vertical de advertência, estando sujeito os motoristas e
demais usuários a observância da referida sinalização.

Pedro Luiz de Souza
Secr. Mun. dos Transp. e Sistema Viário

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MOTORISTA
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
32º 4620 Antonio Carlos D’ Arruiz
33º 1868 Laercio Benedito de Sousa
34º 1911 Helio Yassuhiro Hamaya
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 27 de março de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MONITOR do
Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
50º 3339 Thaline Hiromi Waricoda
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 28 de março de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE EN-
FERMAGEM do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
22º 3172 Elizangela de Fatima Geraldo
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 29 de março de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 043/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
DENTISTA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado atra-
vés do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
05º 3057 Jerusa Helena da Silva
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 29 de março de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 045/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MOTORISTA
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
35º 0948 Luiz Cláudio Fernandes
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 046/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ASSISTENTE
SOCIAL do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
06º 6104 Andréa da Silva
07º 0952 Fernanda Caroline Viotto
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 047/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de DIGITADOR
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
07º 5256 Anderson Luiz Pereira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 048/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICOLOGO
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
07º 6070 Maria do Socorro Furlan

A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 049/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL DE
LIMPEZA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
24º 1992 Clarice Caldeira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 050/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇOS DIVERSOS do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
18º 0425 André Narciso dos Santos
19º 4613 Viviane Cristina Ferreira
20º 1318 Wellington de Campos Souza
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 051/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL
GERAL ESCOLAR do Concurso Público homologado pelo De-
creto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorroga-
do através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/
09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
31º 1161 Geovane da Silva
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 052/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de COZINHEIRO
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
14º 0818 Aparecida Franzini E. Pina
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 025/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PAJEM
do Processo Seletivo nº 013/2005.
Class. Nome
22º Simone Aparecida Faria Ribeiro
23º Priscila Aparecida Bartolomeu
24º Beatriz Auxiliadora de Oliveira
25º Lorayne Camila de Souza
26º Renata Conceição Cruz
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 026/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de AUXILI-
AR DE ALMOXARIFE do Processo Seletivo nº 010/2005.
Class. Nome
05º Ana Carolina Ap. R. Oliveira
06º Evelise Ap. Barbosa Scarcelli
07º Rita Cristina Pereira de Souza Hiray
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 027/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PEB II –
EDUCAÇÃO FÍSICA do Processo Seletivo nº 015/2005.
Class. Nome
03º Amilton da Silva Armando
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 028/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de MÉDI-
CO GINECOLOGISTA do Processo Seletivo nº 03 e 04/2005.
Class. Nome
05º Elisa Bannvart Mendes
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 10/04/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Votos de parabenizações à “FORÇA ATIVA”, pela realização
e organização do VII DUATHLON TERRESTE, ocorrido no dia 09
p.passado.
- Votos de parabenizações ao atleta BRUNO PEREIRA MATHEUS,
da cidade de Santos, pela conquista do 1º Lugar na categoria
júnior, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações ao atleta CARLOS AUGUSTO ARA-
ÚJO, da cidade de Botucatu, pela conquista do 1º Lugar na
categoria cadete, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações ao atleta ULISSES JOSÉ SOUZA, da
cidade de Avaré, pela conquista do 1º Lugar na categoria más-
ter-B, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações ao atleta LEONEL BENEDITO SULEN,
da cidade de Botucatu, pela conquista do 1º Lugar na categoria
sênior, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações à atleta CAROLINA DE LIMA PEREI-
RA, da cidade de Santos, pela conquista do 1º Lugar na catego-
ria feminino, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações ao atleta MARCELO DE SOUZA, da
cidade de Dracena, pela conquista do 1º Lugar na categoria
máster-A, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações ao atleta BRUNO PEREIRA MATHEUS,
da cidade de Santos, pela conquista do 1º Lugar na categoria
geral, no VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.
- Votos de parabenizações à EQUIPE DELTA ART’S FIBRA, da
cidade de Avaré, pela conquista do  título de Melhor Equipe, no
VII Duathlon Terrestre - Força Ativa.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci
- Votos de parabenização à Sra. Elenil Moraes Martins, Presi-
dente da AMTESP de Avaré, pela inauguração da Associação
das Mulheres Trabalhistas do Estado de São Paulo, ocorrida no
dia 8 de abril, no Hotel Villa Verde, onde foi servido um coffee
break aos convidados.
- Votos de parabenização ao Dr. José Ricardo Costa, Diretor
Administrativo da Unimed de Avaré, pela realização da Feira de
Saúde, ocorrida no dia 8 de abril, em comemoração ao Dia Mun-
dial da Saúde. O objetivo do evento foi orientar e prevenir a
população em geral sobre os diversos tipos de doenças.
- Votos de parabenização aos atletas de judô que participaram
da Copa Seishin nas pessoas: Eleudis de Souza Valentim (Tici-
nha), campeã na categoria juvenil leve, com medalha de ouro;
Thiago Rosa da Silva, 3º lugar na categoria juvenil ligeiro com
medalha de bronze; e Ayla Letícia de Lara Picinini, 3º lugar na
categoria juvenil leve com medalha de bronze.
- Votos de parabenização à Academia Yama Arash, por ter participa-
do da Copa Seishin, ocorrida no dia 9 de abril, em Mogi das Cruzes.

Aparecido Fernandes Junior
- Votos de parabenização ao moto Clube Mad Max, pela passa-
gem do 8º aniversário que teve sua comemoração nos dias 8 e
9 p. passado, reunindo vários moto clubes do estado de SP.
- Votos de parabenização ao atleta Fernando Estevam San-
ches, de 15 anos, judoca da categoria juvenil pesado, que dis-
putou a seletiva do Sul-Americano em Fortaleza e sagrou-se
campeão conquistando vaga para disputar o campeonato mun-
dial na Colômbia.
- Ao Dom Vicente Marchetti Zioni, Arcebispo Emérito de Botuca-
tu, expressando-lhe os cumprimentos desta Casa Legislativa
pelos 70 anos de vida sacerdotal, fato que será comemorado no
próximo dia 11 de abril, na Catedral Metropolitana de Botucatu.
- Ao atleta avareense Rafael Lima, expressando-lhe os cumpri-
mentos desta Casa Legislativa pela conquista da 5ª colocação
na XXI Prova de Natação Equipada, recentemente promovida
pelo 11º Grupamento de Bombeiros de Jacareí.
- Ao atleta avareense Marcus Vinícius Fernandes, expressando-
lhe os cumprimentos desta Casa Legislativa pela conquista da 1ª
colocação na XXI Prova de Natação Equipada, recentemente pro-
movida pelo 11º Grupamento de Bombeiros de Jacareí.
- Ao Exmo. Sr. Marco Aurélio de Souza, Prefeito Municipal de
Jacareí, expressando-lhe os cumprimentos desta Casa Legislati-
va pelo valioso apoio à realização da XXI Prova de Natação Equi-

(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Chefe do Executivo
aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente

com a devida Reposta)

pada, promovida pelo 11º Grupamento de Bombeiros de Jacareí.
- Ao Sr. Comandante do Grupamento de Bombeiros de Bauru,
Major José Guerxis de Aguiar, expressando-lhe os cumprimen-
tos desta Casa Legislativa pela 3ª colocação conquistada por
sua equipe durante a XXI Prova de Natação Equipada, recente-
mente realizada em Jacareí.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Votos de parabenização à Sra. Patrícia Gomes Moraes, Gerente
da Empresa V.V.P.L., pelo excelente trabalho que vem desempe-
nhando, provando sua digna competência como profissional na
área do Transporte Urbano, na qual exerce com grande dedicação.
- Para que sejam feitos estudos no sentido de tomar as medidas
judiciais, administrativas e políticas em relação aos ataques fei-
tos pelo senhor Rodivaldo Rípoli ao vereador Geraldinho, no
programa Jornal do Meio Dia, da Rádio Paulista.
- À concessionária SP Vias, para que providencie a instalação de
um dispositivo no Camping, para que a população possa se comu-
nicar com o socorro para atender as ocorrências naquele local.
- Ao Secretário Estadual da Educação, para que seja providenciada a
instalação de uma cobertura na quadra da Escola Benê de Andrade.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Estância Tu-
rística de Piraju (SP), para que envie a esta Casa de Leis a cópia
da ata da sessão camarária ordinária do dia 22 de fevereiro de
1.995, da fala do Presidente, Sr. EDUARDO CASSANHO.
- À CETESB, para que informe a esta Casa de Leis se, no projeto
de asfaltamento e construções no Bairro Costa Azul, foi apre-
sentado o estudo de impacto ambiental como determina a legis-
lação pertinente à matéria.
- À Secretaria do Meio Ambiente do Estado, Coordenadoria de
Licenciamento Ambiental  e Proteção de Recursos Naturais e
Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, da
região de Sorocaba (SP), para que sejam indicadas quais as
áreas do município de Avaré são áreas de proteção ambiental
permanente.
- Para que seja parabenizado o CONSEG pelo lançamento da cam-
panha de conscientização dos comerciantes da proibição de bebi-
das alcoólicas a menores, realizada no dia 08 de abril de 2.006
- Ao Exmo. Sr. Deputado Estadual VINICIUS CAMARINHA, para
que interceda pelas liberações das verbas contidas nas Emen-
das nºs 6223; 6221; 6222; 6224; 6225 e 6226, todas ao Projeto
de Lei nº 700/2005.
- Ao Ilmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça do Meio Ambiente, para que
sejam tomadas as providências quanto ao desastre ambiental
provocado pela municipalidade na área para a abertura de rua,
interligando as ruas Prefeito Arthur Elizeu de Carvalho e Dr.
Armando de Paula Assis.
- Ao Ilmo. Sr. Deputado Estadual, VINICIUS CAMARINHA, para
que interceda junto ao Governo do Estado de São Paulo e Se-
cretaria Estadual de Transportes, objetivando verba para o as-
faltamento da estrada Avaré-Itatinga.
- A fim de iniciar estudos e campanhas em nossa cidade, para
que seja oficiada a entidade ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, para que
envie a esta Casa de Leis, estudos sobre os limites da depen-
dência química, direitos e proibições.

Júlio César Theodoro
- Pesar pelo falecimento do SR. EUGENIO JOSÉ TEODORO
- Pesar pela falecimento da Sra. MARIA VICTORIA.
- Pesar pelo falecimento da SRA. MARIA DA LUZ (Dona Lica).
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA BERNADETE DE SOUZA
MESIAS GOMES.

Luiz Otávio Clivatti
- Pesar pelo falecimento da SRA. PEDRINA FEREZIN.
- Pesar pelo falecimento do SR. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA.
- Votos de parabenização ao atleta César, goleiro menos vaza-
do da categoria Adulto, do Campeonato Interno de Futebol de
Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização ao atleta Danilo, artilheiro da categoria
Adulto, pelo destaque no Campeonato Interno de Futebol de
Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização ao atleta Sérgio, goleiro menos vaza-
do da categoria Infanto, do Campeonato Interno de Futebol de
Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização ao atleta Matheus Arca, artilheiro da
categoria Infanto, pelo destaque no Campeonato Interno de Futebol
de Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização ao atleta Sr. Pico, goleiro menos vaza-
do da categoria Veterano, do Campeonato Interno de Futebol de
Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização ao atleta Sr. Ventania, artilheiro da cate-
goria Veterano, pelo destaque no Campeonato Interno de Futebol

de Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à equipe “Cidade Imóveis”, Campeã
da categoria Veterano, do Campeonato Interno de Futebol Suíço
do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à equipe “A Hidráulica”, Vice-Campeã
da categoria Veterano, do Campeonato Interno de Futebol Suíço
do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à equipe “Tira o Enzo”, Campeã da
categoria Infanto, do Campeonato Interno de Futebol de Areia do
Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à equipe “Os Muleke”, Vice-Campe-
ões da categoria Infanto, do Campeonato Interno de Futebol de
Areia do Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à equipe “Fantasmas”, Campeã da
categoria Adulto do Campeonato Interno de Futebol de Areia do
Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à equipe “Cruéis A”, Vice-Campeã da
categoria Adulto, do Campeonato Interno de Futebol de Areia do
Centro Avareense, realizado no último dia 07 de abril.
- Votos de parabenização à Associação dos Funcionários da
Polícia Civil de Avaré, por ter sediado a etapa estadual do Cam-
peonato de Tiro, realizado no último dia 08 de abril.
- Votos de parabenização ao Sr. Carlos Gomes Ferreira, proprie-
tário da “LOJAS REAL”, fundada em Avaré a 02 de maio de 1995
com apenas 5 funcionários  e, no último dia 4 de abril do corrente
ano, realizou-se a reinauguração da Loja em prédio próprio.
- Votos de parabenização ao CONSEG, na pessoa da Presidente
Sra. Mirthes Yara de Freitas Vieira, pelo lançamento da campa-
nha contra a venda de bebida alcoólica para criança e adoles-
centes, parabenizando também os parceiros que estiveram pre-
sentes no lançamento da campanha (Polícia Civil, Conselho Tu-
telar, OAB Avaré, Prefeitura Municipal de Avaré), ocorrida no dia
08/04/06, defronte à Matriz da cidade.

Roberto Araujo
- Aos Excelentíssimos Senhores Antonio Salim Curiati e Edson
Aparecido, Digníssimos Deputados Estaduais, solicitando aos
mesmos que intercedam junto à Direção da USP - Universidade
de São Paulo, para que, através da Coordenadoria de Assistên-
cia Social, viabilize uma vaga no Conjunto Residencial da USP
para a aluna do curso de Engenharia da Escola Politécnica,
FABIANA SANCHES CRUZ.
- À Direção da USP - Universidade de São Paulo, para que,
através da Coordenadoria de Assistência Social, viabilize uma
vaga no Conjunto Residencial da USP para a aluna do curso de
Engenharia da Escola Politécnica, FABIANA SANCHES CRUZ.
- À AFPCA - Associação dos Funcionários da Polícia Civil de
Avaré, na pessoa de seu Presidente, Doutor Levon Torossian
Junior (Delegado de Polícia Titular do 1º D.P. de Avaré), solicitan-
do que estude a possibilidade de participar das festividades do
“Dia das Mães”, que ocorre todo ano na “Praça das Mães”,
situada no “Jardim Brasil”, através da apresentação da “Banda
Marcial”. Importante salientar que o coordenador do evento,
Senhor Jurandir Bento - Fones: 9777-4299 e 3731-2495, gosta-
ria muito que a “Banda Marcial” da Associação dos Funcionários
da Polícia Civil de Avaré fizesse uma apresentação às 16:00
horas do dia 14/05/2006, o que muito abrilhantaria a festa em
homenagem às MÃES.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de
São Paulo, na pessoa de seu digno presidente Dr. Luiz Flávio
Borges D‘Urso, pelo lançamento da “Cartilha  Deficiência com
Eficiência”.
- Votos de parabenização à Sra. Marlene Campos Machado,
Presidente Estadual da AMTESP, pela iniciativa da inauguração
da Associação das Mulheres Trabalhistas do Estado de São
Paulo, ocorrida no dia 8 de abril, no Hotel Villa Verde.

Requerimentos remanescentes da
sessão de 03/04/06

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Senhor Gilberto Kassab, DD. Prefeito da cidade de São
Paulo, que informe esta Colenda Casa de Leis como se procede a
participação do Poder Público Municipal junto à “Marcha Evangé-
lica”, encaminhando cópias de documentos que legalizam essa
parceria, uma vez que gostaríamos de implantar evento seme-
lhante em nossa querida Estância Turística de Avaré.
- Votos de aplausos de parabenização ao Exmo. Senhor GILBER-
TO KASSAB, pela recente posse como Prefeito da cidade de São
Paulo, em virtude da renúncia do Ex-Prefeito José Serra, que irá
concorrer ao cargo de Governador do nosso Estado de São Paulo.



AVARÉ, 15 DE ABRIL DE 2006 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 7

Moção aprovada na sessão do dia 10/04/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- MOÇÃO DE APOIO à iniciativa de tornar a área do Horto Flores-
tal Andrade e Silva em uma UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE
PROTEÇÃO INTEGRAL, iniciativa esta proposta por várias enti-
dades locais da sociedade civil organizada.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/06 – Processo 10/06,
para a empresa GRIL GRÁFICA E REPRESENTAÇÕES INDUSTRI-
AIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 48.726.145/0001-09, com
sede à Rua São Paulo, 447 – Centro – Taquarituba - SP no valor
de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) mensais, perfa-
zendo um total de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta
reais), objetivando à prestação de serviços para impressão de
jornal informativo das atividades da Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, devendo ser em quatro páginas tipo ta-
blóide, sendo duas páginas coloridas e duas preto e branco com
tiragem de 3.000 (três) mil exemplares mês, até 31 de dezembro
de 2006, com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 0010-
01.122.7005.2.258.3390.39.00

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 11 de abril de 2006.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade
com o disposto no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93
e com o Parecer da Comissão Permanente para Julgamento de
Licitações, vem acolher o objeto da licitação de que trata o Convi-
te 01/2006 – Processo 08/2006, ADJUDICANDO a empresa VAN-
DERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS – BETHASP SISTEMAS,
com sede à Rua Santa Cruz, 754, 6º andar, sala 61 – Centro –
Limeira – SP, inscrita no CNPJ sob nº 05.597.375/0001-02, objeti-
vando a prestação de serviços de consultoria com a disponibili-
zação de sistemas informatizados para microcomputadores nas
áreas de contabilidade pública, patrimônio e almoxarifado, no va-
lor de global de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais),
sendo R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais mensais) até 31 de
dezembro de 2.006 e R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
para implantação dos sistemas e treinamento de pessoal.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos
12 de abril de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Vanderlei Joel Ballmann Sistemas – BETHASP Sistemas
Objeto: prestação de serviços de consultoria com a disponibi-
lização de sistemas informatizados para microcomputadores nas
áreas de contabilidade pública, patrimônio e almoxarifado..
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2.006,
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 48 meses, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93;
Valor: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), sendo R$
2.100,00 (dois mil e cem reais mensais) até 31 de dezembro de
2.006 e R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para implan-
tação dos sistemas e treinamento de pessoal
Referente: Convite 01/06 – Processo 08/06
Data do ajuste: 12/04/2006

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Gril Gráfica e Representações Industriais LTDA ME
Objeto: prestação de serviços para impressão de jornal infor-
mativo das atividades da Câmara Municipal da Estância Turística
de Avaré, devendo ser em quatro páginas tipo tablóide, sendo
duas páginas coloridas e duas preto e branco com tiragem de
3.000 (três) mil exemplares mês
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2.006
Valor: R$ 3.960,00 (tres mil novecentos e sessenta reais), sen-
do, R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) mês;
Referente: Dispensa 05/06 – Processo 10/06
Data do ajuste: 12/04/2006

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 10/04/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Silvestre, M.D. Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que o mesmo, através do setor
competente, providencie reparos na estrada no bairro “Pedra Pre-
ta”, que dá acesso à propriedade do Sr. Flávio Carvalho de Oliveira.
- Ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Silvestre, M.D. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que o mesmo, através do
setor competente, providencie reparos na estrada que dá aces-
so ao bairro rural do “Aracatú”.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia o desassoreamento das galerias do Largo do Mercado, com
o objetivo de evitar inundações e com isso causar prejuízos aos
comerciantes e moradores da região.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Esportes, estude a
possibilidade de promover a reforma total da Quadra Poliespor-
tiva do Bairro Vera Cruz.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente do município, proceda ao reparo
de tampa buraco na esquina da Av. Três Maria com rua São Tomé,
no Bairro Vera Cruz, recuperando o leito carroçável da mesma.

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silves-
tre, para que, através do setor competente, providencie a
iluminação da rua Fartura, pois as lâmpadas estão todas
apagadas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia a reparação do leito carroçável da rua Paulo Leal Contruci,
nº 770 - Vila Operária.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do departamento competente, proceda ao
conserto de buraco existente na confluência da Av. Santos Du-
mont com rua Antonio Hassun, nº 131.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie mais um
médico ortopedista para o Posto Saúde da rua Acre.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie mais um
médico cardiologista para o Posto de Saúde da rua Acre.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de colocar uma cobertura na
quadra da Escola Maneco Dionísio.
- Ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade, junto
ao Secretário de Obras, de implantar uma boca-de-lobo no bair-
ro Duílio Gambini, pois, com as chuvas fortes, a água acaba
invadindo as casas.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, dentro das possibilidades financeiras do município,
troque as lâmpadas do Bairro Vera Cruz, onde as existentes
são fracas com pouca luminosidade, atendendo aos pedidos
dos moradores do bairro.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que determine que a Travessa Circulista tenha o seu um
pouco reclinado, a fim de que as águas pluviais e de limpeza,
não invadam as residências, atendendo pedido de moradores
da mesma.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que dote a área, onde são realizados exames para habilita-
ção de carteira para dirigir veículos, com banheiros (químicos),
quando das realizações de exames.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
iluminação na passarela situada no final da rua Danton Jobim,
visto que está se tornando ponto de drogas e prostituição, pro-
vocando ameaça aos moradores do local, uma vez que, já ocor-
reram diversos incidentes, despertando a insegurança nos mo-
radores arredores.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à limpeza do
terreno, sito à Avenida Donguinha Mercadante, lote 05, perten-
cente atualmente à empresa Reciclando, visto que o mato está
alto, com acúmulo de lixos e pedregulhos, uma vez que as obras
estão sendo iniciadas e tal fato está dificultando o procedimento
de continuidade das obras.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à dedetização
para matar as formigas saúvas na Avenida Misael Eufrásio Leal,
visto que as mesmas estão danificando todas as áreas verdes,
principalmente nos arredores da Rodoviária.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à capinagem
da creche Santa Terezinha, visto que o mato está alto com risco
de procriação de animais peçonhentos, sendo um local utilizado
para atividades das crianças.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à operação
tapa-buraco na rua Álvaro Lemos Torres, sito no bairro Brabân-
cia, uma vez que a referida via encontra-se com vários bura-
cos, dificultando o trânsito de veículos, podendo ocasionar im-
previsíveis incidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda à instalação de uma
boca-de-lobo, visto que a enxurrada está destruindo a calçada,
devido ao grande fluxo de água que desemboca naquele local.

Roberto Araujo
- Seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito
Silvestre, para que, através do departamento competente, pro-
videncie a reforma necessária na Escola Municipal “Professora
Licínia de Oliveira Guazzelli”, tendo em vista que, nos dias de
chuvas intensas, ocorrem vazamentos de água pelo telhado,
causando desconforto aos alunos e impossibilitando os mes-
mos de freqüentarem as aulas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Silves-
tre, para que, através do departamento competente, providen-
cie urgentemente o nivelamento e colocação de cascalho na
estrada rural que liga a “Jasco” (localizada na Rodovia SP 245)
até “Barra Grande”, tendo em vista que, devido às constantes
chuvas, o local ficou praticamente intransitável, sendo que os
moradores e produtores rurais que anteriormente se utilizavam
daquela estrada estão sendo obrigados a dar volta pelo Distrito
de Barra Grande, aumentando em muito o percurso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do departamento competente, providencie ur-
gentemente a limpeza do terreno baldio localizado na confluência
da Rua Antonio Gomes de Amorim com a Rua Almirante Barroso,
uma vez que o referido terreno encontra-se tomado pelo mato,
propiciando proliferação de animais peçonhentos nocivos à saúde.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Silves-
tre, para que, através do departamento competente, providen-
cie urgentemente a limpeza do terreno baldio localizado na Rua
Tenente João Dias, ao lado do numeral 1.602, tendo em vista que
o referido terreno encontra-se tomado pelo mato, propiciando
proliferação de animais peçonhentos nocivos à saúde.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de vol-
tar a ter mão única na direção da Rua Minas Gerais, no Bairro Alto,
visto que vários acidentes aconteceram no local, fazendo deno-
tar o equívoco na colocação da mão dupla de direção.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie o conserto do
buraco existente na Avenida João Manoel Fernandes, no Bairro
Camargo, em frente à entrada do Centro de Ressocialização.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, corrija a profunda erosão exis-
tente na ligação do Bairro Vera Cruz com o Bairro Ipiranga.

Indicações remanescentes da sessão de 03/04/06

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria de Esportes, providencie a quan-
tidade necessária de bolas de basquetebol, da marca Wilson,
para servir toda a comunidade, em especial aos moradores da
Vila Esperança, que são treinados pelo Professor Artur.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do Departamento Competente, proceda à re-
forma necessária na quadra da Vila Esperança.
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A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, inscri-
ta no CNPJ 466341680001-50, torna  público que
requereu à Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo –SMA a Licença Ambiental de Insta-
lação  para a atividade de construção de um res-
taurante e um farol panorâmico no Camping Muni-
cipal, Dr. Paulo Araújo Novaes, localizado a Rodo-
via João Melão,SP 255, Km 277 + 538, Avaré – SP.

LEIS

LEI Nº 823 DE 30 DE MARÇO DE 2006.
(Dispõe sobre doação à Companhia de Saneamento

Básico do Estado de São Paulo – SABESP, dos sistemas
de  abastecimento de água do Bairro Costa Azul).

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 Chefe do Executivo Municipal, autorizado a
doar os sistemas de abastecimento de água do Bairro Costa
Azul à SABESP, mediante as cláusulas e condições do “Contra-
to de doação de Sistema de Abastecimento de Água”, conforme
minuta em anexo
Artigo 2º -  A minuta do Contrato faz parte integrante desta Lei,
aplicando-se obrigatoriamente o dispositivo desta lei no que cou-
ber a Lei nº 1.222 de 09 de setembro de 1980.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de março de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO N º 002/06 RA111
CONTRATO DE DOAÇÃO DE SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Pelo presente instrumento a COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, com sede
nesta Capital, à Rua Costa Carvalho nº 300 , CGC/MF nº
43.776.517/0001-80, designada SABESP neste ato representa-
da por dois de seus Procuradores, JOSÉ AURÉLIO BORANGA,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e do-
miciliado em Itapetininga - SP, RG nº 6.250.911 e CPF/MF nº
708.876.758-91; LÁZARO MIGUEL RODRIGUES, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG nº 5.561.562, CPF/MF nº
477.332.848-72, residente e domiciliado em Itapetininga - SP , e de
outro lado PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.168.634/
0001-50, com sede na cidade de Avaré-SP, à Praça Juca Neves,
1169, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal em exer-
cício, Sr. JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 4.938.880-SSP/SP, e do CPF n.º 556.775.178-
87, residente e domiciliado na Rua Suécia, 88, Bairro Jardim Euro-
pa, Avaré-SP, autorizado pela Lei Municipal nº 823, de 30 de
março de 2006, que passa a fazer parte integrante deste contra-
to, doravante denominada somente de PROPRIETÁRIO.
I - Tendo em vista que o proprietário concluiu nos termos do
artigo 5º, parágrafo único da Lei Federal, nº 6766 de 19 de
Dezembro de 1979 os equipamentos de água e esgotos, legal-
mente preestabelecidos como requisito de aprovação do Bairro
“COSTA AZUL”, localizado no município de Avaré – SP confor-
me plantas e demais documentos constantes do dossiê nº 2005/
050-106.
II- e, resultando comprovada a observância dos critérios norma-
tivos e especificações técnicas exigidas pela SABESP, para
fins operacionais das redes em questão, nada impedindo a in-
terligação destas aos sistemas pela SABESP operados, resolve
esta, pelo presente contrato receber, em Doação, referidas re-
des, mediante as seguintes condições:
Cláusula 1a - OBJETO
1.1 Descrição do sistema do Bairro “COSTA AZUL”
Sistema de água:
Poço nº 1:
-Poço profundo com 100m de profundidade, perfil em arenito,
camisa 6pol, edutor 1 1/2pol.   R$ 6.800,00

-Conjunto moto bomba submersa Ebara BHS 511-8 motor MB6
8HP 220V 25A .  R$ 1.200,00
-Quadro elétrico de madeira, com 6 fusíveis e 1 contador Weg
R$ 80,00
Pressurizadora do Poço nº 1.
-Bomba centrífuga horizontal Jaccuzzi 5MA-T mod. 39F 5CV
5est. Motor tri Eberle OS 10012E550 n.0796 5CV 220V  R$ 240,00
-Bomba centrífuga horizontal  Mark HU2KL7 n. 23081200, motor
Brasil tri F849109 mod. 6050-342 5CV   R$ 24,00
-Quadro elétrico  R$ 599,60
Instalações civis
-Alambrado  R$ 1.509,16
SUB-TOTAL  R$ 10.668,76
Poço nº 4
-Poço profundo com 141m de profundidade, camisa de PVC  R$
9.672,00
-Conjunto moto bomba Ebara BHS 512-13, 20HP 220V  R$
4.935,20
-Quadro elétrico em chapa de aço marca Ebara  R$ 1.200,00
SUB TOTAL R$ 15.807,20
Sistema de distribuição de água:
-1.200,00 metros de rede diâmetro 62,5mm R$   8.040,00
-2.300,00 metros de rede diâmetro 50mm R$ 13.600,00
-12.400,00 metros de rede diâmetro 37,5mm R$ 60.800,00
-1.700,00 metros de rede diâmetro 75mm R$ 19.635,00
-600 unidades de ligação de água R$ 39.264,00
-Reservatório 77m3 – aço R$ 14.000,00
-Reservatório 30m3 – aço R$   5.700,00
-Reservatório 20m3 – aço R$   3.500,00
-02 reservatórios 20m3 – aduela de concreto R$   2.100,00
SUB TOTAL R$ 166.639,00
Cláusula 2a - OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO
2.1 - O proprietário obriga-se a responder :
2.1.1 pela regularização e liberação das áreas onde estão im-
plantados os poços e reservatórios e posterior doação dessas
áreas à SABESP;
2.1.2 pela solução amigável ou judicial, das questões que surgi-
rem após a efetiva doação dos sistemas de água, mas relacio-
nadas com atos ou fatos ocorridos em data anterior, arcando
com os ônus e responsabilidades deles conseqüentes;
2.1.3 por todos os débitos de natureza comercial, trabalhista,
fiscal, previdenciário e outros, assumidos pelo Município, em
data anterior a celebração do presente contrato.
Cláusula 3a  - OBRIGAÇÕES DA SABESP
3.1 - A SABESP obriga-se a assumir as redes objetos do pre-
sente, interligando-as aos seus sistemas, responsabilizando-
se pela sua operação e manutenção, mediante pagamento, pe-
los usuários, das tarifas correspondentes.
Cláusula 4a  - VALOR
4.1 Para efeito de  incorporação ao  patrimônio da SABESP,
atribui-se às redes, ora recebidas em doação, o valor global de
R$ 193.141,96 (cento e noventa e três mil, cento e quarenta e
um reais e noventa e seis centavos).
Cláusula 5a   FORO
5.1 O Foro do presente contrato é o do Foro da Comarca de
Avaré, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias
de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de março de
2.006.

PROPRIETÁRIO SABESP

______________________ ______________________

______________________

TESTEMUNHAS

______________________ ______________________

DECRETOS

Decreto n.º 1148, de 07 de abril de 2006.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. MARCOS JOSÉ

DE SILVA).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,

D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Sr. MARCOS JOSÉ DE SILVA, DD. Grão Mestre Geral do
Grande Oriente do Brasil, quando de sua visita nesta cidade,
nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2006.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1149, de 07 de abril de 2006
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. CLÁUDIO ROQUE

BUONO FERREIRA).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Sr. CLÁUDIO ROQUE BUONO FERREIRA, DD. Grão Mestre
Geral do Grande Oriente de São Paulo, quando de sua visita
nesta cidade, nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2006.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de abril de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1150, de 07 de abril de 2006
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. NEI INOCÊNCIO

DOS SANTOS).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Sr. NEI INOCÊNCIO DOS SANTOS, DD. Grande Primaz do
Rito, quando de sua visita nesta cidade, nos dias 05, 06 e 07 de
maio de 2006.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de abril de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto n.º 1.152, de 11 de abril de 2006
(Dispõe sobre a revogação de Decreto).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1.º - Fica revogado o Decreto nº 1.136, de 14 de março de 2005, que dispõe sobre
permissão de uso de imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal a VALDINEI MUNIZ ME.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1153, de 11 de abril de 2006
(Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde na Estância

Turística de Avaré, e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a Resolução nº 283, de 12 de julho de 2001, do Conselho Nacional do Meio

Ambiente,
CONSIDERANDO a Resolução  da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004,

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e

CONSIDERANDO o disposto no processo administrativo nº 3209/05,
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilidade dos procedimentos de gerenciamento de

resíduos visando o seu tratamento e disposição final adequados,

CONSIDERANDO que as ações preventivas são menos onerosas e minimizam danos à saúde
pública e ao meio ambiente,

D E C R E T A : -

Artigo 1.º - Passa a ser de responsabilidade do próprio gerador o gerenciamento dos resíduos de
serviços de saúde, desde a sua geração até a disposição final, de forma a atender a atender aos

requisitos ambientais e de saúde pública, em obediências aos ditames da legislação federal

vigente, em especial à Resolução nº 283/01, do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Parágrafo Primeiro – Para efeitos deste decreto, definem-se como sendo resíduos de serviços

de saúde aqueles:

I – Provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial
humana ou animal;

II – provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farma-

cologia e saúde;
III – medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados;

IV – provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e

V – proveniente de barreiras sanitárias;
Parágrafo 2º - Fica estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias para que o município deixe de efetuar

os serviços especificados neste artigo.

Artigo 2º - Os serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos só poderão ser prestado por empresas ou geradores previamente cadastrados e devi-

damente credenciados pelo Município.

Parágrafo Único – Os produtores de resíduos e os operadores credenciados são obrigados a
obedecer a todas as normas federais, estaduais e municipais, referentes à manipulação de

resíduos, especialmente as que tratam de matérias inservíveis de natureza séptica, especiais,

perigosas ou potencialmente danosas ao homem e ao meio ambiente.
Artigo 3º - O controle, a fiscalização dos serviços de que trata esse decreto serão exercidos,

diretamente, pela Vigilância Sanitária de todas as esferas, com apoio dos órgãos de meio ambien-

te, de limpeza urbana e da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Parágrafo Único – Em caso de descumprimento deste decreto, a Prefeitura da Estância Turística de

Avaré, conforme artigo anterior, tomará as providências que lhe caibam, baseada na legislação vigente.

Artigo 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1154, de 11 de abril de 2006
(Dispõe sobre a permissão de uso de imóvel de propriedade da Prefeitura Munici-

pal, à EDILEUZA DA SILVA BAR - ME).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1.º - Fica permitido o uso de imóvel de propriedade desta Prefeitura Municipal, à EDILEUZA
DA SILVA BAR ME, até o dia 31/12/2006, nos termos do artigo 119, § 3º da Lei Orgânica Municipal.
§ 1º – O imóvel a que se refere o caput deste artigo está localizado na Praça da Paz, nesta cidade
e será destinado ao funcionamento de uma lanchonete, mediante o pagamento de aluguel no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com vencimento no dia 20 de cada mês, sendo que a
Municipalidade poderá retomar a área no caso da inadimplência do aluguel por período superior a
30 (trinta) dias.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº. 1146 de 31 de Março de 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei nº.783 de 08 de Dezembro de 2005 o crédito no valor R$ 168.068,60(Cento e
sessenta e oito mil, sessenta e oito Reais e sessenta centavos)   para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:-

Local Códigos Geral Especificação da Despesa    Valor
07.00.00 Secretaria Municipal de Saúde
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretario e

dependências
3.3.90.00.00 10.302.1003.2011-147 Internações hospitalares no

município 168.068,60
TOTAL 168.068,60

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de de transferências
do Ministério da Saúde, conforme portaria 172/GM de 26 de Janeiro de 2006, de  acordo com o
artigo 43, Inciso II  da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Março de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº. 1.147  de 07 de abril de 2006.
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-

Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$285.600,00(duzentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente:-

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística  de
Avaré no Paço Municipal e nas

Bancas de Jornais
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As equipes da
SEME/Avaré nas cate-
gorias menores jogaram
no último fim de semana
pelo Campeonato da ci-
dade de Óleo. Na cate-
goria fraldinha a equipe
da SEME venceu Aran-
du por 2x0. Na catego-
ria dentinho o time da
SEME conseguiu uma
reação importante. De-

Futebol de Avaré joga pelo Campeonato de Óleo
pois de estar perdendo
por 2x0 para Arandu,
conseguiu chegar o em-
pate por 2x2. Na cate-
goria dente de leite a
SEME voltou a vencer,
desta vez por 5x1.

Na próxima terça-
feira (dia 18/04), a par-
tir das 15 horas, o trei-
nador Bugrinho dará iní-
cio aos treinamentos no

Campo do São Paulo
para atletas nascidos
nos anos de 1988 a
1991.

Copa Revelação
No último fim de se-

mana foi realizada mais
uma rodada da Copa
Revelação de Futsal.
Pela categoria pré-mirim
foram duas partidas. A
Escola da Família de

Arandu venceu São
Manoel por 5x1 e Itaí
bateu o Centro Avare-
ense por 9x1.

Na categoria mirim
mais duas partidas. Pra-
tânia venceu o Colégio
Universitário por 5x3 e
São Manoel passou

pela Escola da Família
de Arandu por 6x0. No
infantil São Manoel ven-
ceu Arandu por 2x0 e
Itaí e C entro Avareen-
se empataram por 4x4.

No infanto o Colé-
gio Universitário venceu
Pratânia por 3x0 e o

Sport Soro/Arandu ven-
ceu São Manoel por
9x6. Pela categoria fral-
dinha aconteceu a gole-
ada do Centro Avareen-
se diante do Colégio
Universitário por 5x0.
No feminino Fartura go-
leou Pratânia por 14x0

Copa TV Tem de Futsal
A equipe de futsal da SEME/

Avaré foi eliminada da Copa TV
Tem de Futsal. A equipe comanda-
da pelo técnico Nogueira perdeu
para a equipe de Potunduva por 4x1.
O jogo aconteceu na última sexta-
feira (dia 07/04) em Botucatu.

Vôlei
A equipe de vôlei feminino da

SEME/Avaré, comandada pelo pro-
fessor André, jogou no último domin-
go (dia 09/04), em Itaí, pelos Jogui-
nhos Abertos da Juventude. A equi-
pe avareense venceu Itaí por 3x1. O
próximo compromisso da equipe

C U R T A S  D E  E S P O R T E S

avareense será no dia 17, no Gi-
násio Tico do Manolo, contra a
equipe de Itaí.

Basquete
O basquete feminino da

SEME/Avaré/CTU Unimed joga
neste sábado pela Liga de Jaú. O
time comandado pela técnica Neu-
zânia joga com três equipes na ca-
tegoria mirim.

Bocha
Neste sábado (dia 15/04) a

equipe de bocha de Avaré jogará
contra Angatuba pelo Campeona-
to Regional.

No próximo dia
28 de abril o grupo
Neuróticos Anônimos
de Avaré estará fa-
zendo uma reunião
aberta a toda a popu-
lação na Câmara Mu-
nicipal. O objetivo é
fazer com que todos
tenham conhecimento
do trabalho realizado
pelo grupo. Na opor-
tunidade, os integran-

Neuróticos Anônimos fazem
reunião na Câmara Municipal

tes  do Neurót icos
Anônimos estarão re-
latando suas experi-
ênc ias  pessoa i s  e
mostrando o funcio-
namento do grupo.

O Neuró t icos
Anônimos de Avaré
se reúnem freqüente-
mente, duas vezes
por semana, sendo às
qu in tas - fe i ras  na
sede do Nocaija a

partir das 19h30 e às
segundas-feiras na
Avenida Paulo Nova-
es, 1059, a partir das
20h00.

Fazem parte do
grupo  Neuró t icos
Anônimos, pessoas
que sofram de pro-
blemas como depres-
são, ansiedade, raiva,
ressentimentos, entre
outros
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Avaré sedia mais uma edição do
Congresso de Quarto de Milha

Quartistas de todo
o Brasil já estão se
preparando para o
XVI Congresso Bra-
sileiro da Raça Quar-
to de Milha, que de-
verá reunir aproxima-
damente 1,2 mil ani-
mais para as compe-
tições (além de 200
cavalos dos leilões) e
3,2 mil inscrições de
Norte a Sul, tornan-
do-se um dos maiores
eventos eqüestre do
País e do mundo, fi-
cando atrás somente
dos Estados Unidos.

O grande cenário
das provas será o Par-
que Fernando Cruz Pi-
mentel, em Avaré. No
período de 18 a 23 de
abril, os cowboys dis-
putarão o título de
campeões brasileiros
em 12 diferentes mo-
dalidades, num show
esportivo de técnica e
v e r s a t i l i d a d e .
Além das provas, estão
marcados também qua-
tro leilões, entre eles, o
Oficial da ABQM, que
acontecerá no dia 21.

No ano passado, o
Congresso também
ocorreu em Avaré e
atraiu 2.901 inscrições
e 1.100 cavalos. Con-
forme cálculos dos or-
ganizadores, esse
evento cresce anual-
mente cerca de 10%.
“Portanto, esperamos
cerca de 3.200 inscri-
tos entre cavaleiros e
amazonas e uma gran-
de quantidade de jo-

Evento reunirá cavaleiros de todo o país

MÁRIO BIXIGA

vens”, diz Ovídio Viei-
ra Ferreira, presidente
da ABQM, calculando
que o Parque de Expo-
sições vai alojar mais
de 1.400 cavalos, in-
cluíndo os animais de
leilões. É estimado tam-
bém um público de cin-
co mil pessoas por dia
para acompanhar de
perto essas provas que
lembram as aventuras
do Velho-Oeste norte-
americano.

Apesar do nome
“Congresso”, o evento
não é composto por
palestras e temas téc-
nicos, mas temperado
com pura adrenalina e
disputas acirradas,
consagrando o cavalei-
ro, o cavalo e toda ár-
vore genealógica do
animal. “Um título des-
ses é motivo de orgu-
lho e a consagração de
todo um trabalho, tan-
to do treinador como
do haras que ele repre-
senta”, avalia o presi-
dente da ABQM.

Além dessa con-
sagração, a parte so-
cial também é muito
valorizada, pois reúne
famílias de todo o Bra-
sil: “Tudo isso, num
clima alegre, descon-
traído com muita tro-
ca de experiências
entre os criadores de
vários estados”.

Estão programadas
provas de Rédeas,
Western Pleasure,
Apartação, Team Pen-
ning, Laço (bezerro e

em dupla), Maneabili-
dade e Velocidade,
Três e Cinco Tambo-

res, Seis Balizas,
Working Cow Horse e
Conformação. As ins-

crições encerram-se
dia 6 de março. Após
essa data, até 13 de

março, será cobrada
multa de 20% do valor
da inscrição.
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Prefeitura investe na melhoria de ruas e avenidas
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está investindo na
melhoria de ruas e ave-
nidas da cidade. Com
este trabalho estão sen-
do recuperadas ruas
que anteriormente es-
tavam praticamente in-
transitáveis, além de
pavimentar ruas que
antes não tinham este
benefício.

Desde janeiro de
2005 a Prefeitura já en-
tregou um grande nú-
mero obras de pavi-
mentação (veja quadro
na página ao lado),
com destaque para a
Avenida Espanha que
traz mais segurança e
beneficia uma grande
parcela da população;
o Bairro São Judas II,
onde cinco ruas rece-
beram pavimentação
asfaltica, sendo uma rei-
vindicação antiga da
população daquele
bairro. Além destas
obras de pavimentações
importantes já finaliza-
das pode-se destacar a
Rua Mônaco, o povo-
ado de Barra Grande,
entre outras.

Atualmente a Pre-
feitura mantém o traba-
lho de recuperação e
pavimentação em cinco
obras, como as ruas Ál-
varo Filgueiras, Djalma
Noronha, Higino Roteli
e Theodomiro Garcia,
além do acesso a Ema-
pa, entre outras.

Existe ainda um
grande número de ruas
que devem ter o início
da pavimentação nos
próximos dias, pois ain-

Pavimentação das ruas do São Judas II

MÁRIO BIXIGA

da se encontram em
processo de licitação
para definir a empresa
que tocará a obra.

Outras obras im-
portantes ainda aguar-
dam melhores estudos,
mas o processo de lici-
tação dever ser inicia-
do o mais rápido pos-
sível, como é o caso das
Avenidas Major Rangel
e Pinheiro Machado.
Com o recape que será
realizado nestas duas
avenidas a cidade cer-
tamente ganhará uma
nova cara.

A Prefeitura tam-
bém aguarda para inici-
ar a pavimentação de
bairros inteiros como
deve acontecer com o
Paraíso, Tropical e Vila
Operária, que serão pa-
vimentados através do
PCM (Plano Comunitá-
rio de Melhoramentos).

A Prefeitura preten-
de completar até o final
de 2006 um total de 73
obras de pavimentação
e recape, deste peque-
nas travessas até bair-
ros inteiros.

Rua Álvaro Filgueiras Rua Djalma Noronha

Rua Higino Roteli
Avenida Espanha
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Rua Fase
Abílio Garcia – Trecho 1 (lajota) Executado
Abílio Garcia – Trecho 2 (lajota) Em Licitação
Acesso a Emapa (Paralelepípedo) Em Execução
Álvaro Filgueiras (asfalto) Em Execução
Trav. Alvorada (lajota) Em Licitação
Antonieta Paulucci (asfalto) Em Execução.
Atílio Del Castro (asfalto) Em Licitação
Artur Elizeu Carvalho (lajota) Para Iniciar
Arminda Giraldi Bertolacini (lajota) Executado
Barra Grande – povoado (lajota) Executado
Benjamin Constant (asfalto) Em Execução
Berta Banwart (asfalto) Em Execução
Capitão Israel (asfalto) Em Execução
Ciro de Júlio – final (lajota) Em Licitação
Trav. Congonhas (asfalto) Em Execução
Das Orquídeas (asfalto) Em Licitação
Das Paineiras (asfalto) Em Licitação
Das Palmeiras (asfalto) Em Licitação
Danuzia Di Santi – trecho1 (lajota) Executado
Danuzia Di Santi – Final (asfalto) ordem de serv.
Djalma Noronha – Início (lajota) Executado
Donguinha Mercadante (asfalto) ordem de serv.
Dos Engenheiros (asfalto) Em Licitação
Ermínia Cavezzali Sampaio (asfalto) Em Licitação
Av. Espanha - 1ª Pista (asfalto) Executado
Marg. Euclides Cunha (asfalto) ordem de serv.
Eurico Dias Batista (lajota) Executado
Av. Flanboyant (asfalto) Em Licitação
Francisco Cardoso Oliveira (asfalto) Em Execução
Gabriel Carrosa (asfalto) Executado
Getúlio Vargas – final (asfalto) ordem de serv.
Gonçalves Dias Em Execução
Glasgow (asfalto) Em Licitação
Haia (asfalto) Em Licitação
Heitor de Barros (lajota) Executado
Higino Roteli (asfalto) Em Execução
Trav. Humberto Morbio – final (lajota) Executado
Av. Itália (asfalto) Em Execução
Jânio Quadros – final (lajota) Em Licitação
Jardim Tropical – PCM (asfalto) Cadastramento
José Luiz Coutinho (lajota) ordem de serv.
João Filisbino Guimarães (lajota) Executado
José Maria Mançano (asfalto) Em Licitação
Lazaro Felix da Silva (lajota) Executado
Lion (lajota) Executado
Luiz Bruno (asfalto) Em Licitação
Av. Major Rangel (recape) Verba do DADE
Av. Mamud Sacre (asfalto) Em Execução
Maria Joaquina Pereira Executado
Mirassol Em Licitação
Misael Leal – inicial (asfalto) ordem de serv.
Misael Leal – 2º trecho (recape) ordem de serv.
Misael Leal – 3º trecho (recape) Verba do DADE
Mônaco (asfalto) Executado
Monte Alto Em Licitação
Av. Nações Unidas (asfalto) Em Licitação
Av. Nova Avaré – duplicação parcial (asfalto) Verba do DADE
Padre Maurício – final (lajota) Executado
Pedro Brandi Contrucci (asfalto) Em Execução
Pedro Furigo (lajota) Executado
Av. Pinheiro Machado (recape) Verba do DADE
Residencial Paraíso – PCM (asfalto) Cadastramento
Lot. São Judas II – total do bairro 5 ruas (asfalto) Executado
XV de Novembro – final (lajota) Executado
Rodrigues Alves (lajota) Em Licitação
Trav. Sorocabanos (lajotas) A Licitar
Taquarituba (asfalto) Em Execução
Tenente Apiaí – trav. Ao lado da praça (lajota) Executado
Theodomiro Garcia (lajota) Em Execução
Trav. Júlio Figueiredo (lajota) A Licitar
Vila Esperança – parc. Caixa Federal (asfalto) Em Licitação
Vila Operária – PCM (asfalto) Cadastramento

Avaré, 13 de abril de 2006

PAVIMENTAÇÃO
Relação das ruas pavimentadas, em execução e em projetos SEME realiza Troféu

Inter-Escolar de Natação

Evento contou com alunos das escolas de Avaré

No último fim de se-
mana a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes
(SEME) de Avaré reali-
zou o Troféu Inter-Esco-
lar de Natação. O even-
to foi realizado na Pisci-
na Municipal e contou

com a participação de
vários colégios munici-
pais, estaduais e particu-
lares de Avaré, como
COC, Anglo, Dimensão,
Matilde Vieira, Paulo
Araújo Novaes (PAN),
Coronel, SESI, Cota

Leonel, Maneco Dioní-
sio e Salim Curiati.

Na classificação fi-
nal a escola vencedora
foi o Colégio Dimensão,
em segundo ficou o Uni-
versitário e em terceiro
o COC.

MASCULINO
50m borboleta
1º Wellington Silva (PAN)
2º Miler Oliveira (PAN)

3º Rafael Theodoro (COC)
50m costas
1º Eduardo Almeida (Anglo)

2º Wellington Silva (PAN)
3º Eduardo Nunes (Cota Leonel)
50m peito
1º Matheus Oliveira (Dimensão)
2º Jean Carlos Tanaka (SESI)
3º Jean Menezes (Maria Izabel)

50m livre
1º Rafael Teodoro (COC)
2º Eduardo Almeida (Anglo)

3º Matheus Oliveira (Dimensão)
100m medley
1º Eduardo Almeida (Anglo)

2º Wellington Silva (PAN)
3º Jean Carlos Tanaka (SESI)
FEMININO
50m borboleta
1ª Ana Paula Medaglia (COC)

2ª Janaína Santos

3ª Isabela Tirulli (Dimensão)
50m costas
1ª Ana Carolina Tirilli (Dimensão)

2ª Vitória de Lara (Maneco Dionísio)
3ª Maria Clara Tirulli (Dimensão)
50m peito
1ª Andressa Sorbo (Maria Isabel)
2ª Maiara Silvestre (Dimensão)
3ª Ana Carolina Job (Anglo)

50m livre
1ª Ana Carolina Tirilli (Dimensão)
2ª Vitória de Lara (Maneco Dionísio)

3ª Ana Jaqueline Ribeiro (Salim Curiati)
100m medley
1ª Ana Carolina Tirilli (Dimensão)

2ª Ana Paula Medaglia (COC)
3ª Ana Carolina Job (Anglo)
Revezamento 4x50m livre
1º Rosa/Leia/Beatriz/Jéssica (Cota
Leonel)
2º Carol/Letícia/Veri/Priscila (Anglo)

3º Isabela/Maria Clara/Carla/Maiara
(Dimensão)

RESULTADOS INDIVIDUAIS
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Avaré ganha Escola Técnica Estadual
Através de um de-

creto do Governo do
Estado, foi criada em
Avaré a Escola Técni-
ca Estadual (ETE).
Apesar de já estar em
funcionamento, a ETE
de Avaré foi oficialmen-
te criada através do
Decreto nº 50.627, de
30 de 2006.

A ETE está funcio-
nando provisoriamente
na escola João Teixeira
Araújo, mas futuramen-
te as instalações serão
transferidas definitiva-
mente onde hoje funci-
ona a escola do SESI.

Estão em funciona-
mento os cursos de Nu-
trição e Administração.

Escola Técnica está funcionando provisoriamente na Escola João Teixeira Araújo

Ao termino do curso de
um ano e meio o aluno
recebe um certificado
de técnico.

O Técnico em Nu-
trição e Dietética é o

profissional que atua em
atividades relacionadas
à alimentação e nutrição
com vistas à promoção,
prevenção, manutenção
e a recuperação da saú-

de de indivíduos e/ou
coletividades. Desenvol-
ve, também, atividades
de supervisão e contro-
le técnico-administrativo
da área de alimentação

e nutrição. Mercado de
Trabalho: Hospitais, cre-
ches, asilos, ambulatóri-
os, unidades básicas de
saúde, indústrias, unida-
des de alimentação, co-
zinhas experimentais,
indústrias de alimentos,
restaurantes comerci-
ais, supermercados,
educação alimentar,
empresas que fornecem
cestas básicas.

O Técnico em Ad-
ministração é o profis-
sional que controla a
rotina administrativa
das empresas. Colabora
nos planejamentos es-
tratégico, tático e ope-
racional. Realiza ativi-
dades em recursos hu-

manos e intermedeia
mão-de-obra para co-
locação e recolocação.
Atua na área de com-
pras, auxilia no setor
contábil e assessora a
área de vendas. Inter-
cambia mercadorias e
serviços e executa ati-
vidades nas áreas fiscal
e financeira. Mercado
de Trabalho: Indústria,
comércio, prestação de
serviços, empresas em
geral de pequeno e mé-
dio porte, entre outros.

Para ingressar na
ETE o interessado
deve, no mínimo, estar
cursando o 2º colegial
e passar por um vesti-
bulinho.

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura investe na melhor entrega de medicamentos

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde,
está investindo na me-

Galpão do Almorifado da Saúde contém uma grande variedade de medicamentos

Reunião orientou assistentes de farmácia

lhor distribuição de me-
dicamentos para a po-
pulação nos Postos de
Saúde.

Para isso, realizou

no último dia 08/04 re-
alizou uma demonstra-
ção do Programa de
Estoque do Almoxarifa-
do. O evento foi reali-

zado na Faculdade Re-
gional Educacional de
Avaré e  contou com a
presença de todas as
auxiliares de farmácia da

Rede Municipal.
As participantes pu-

deram acompanhar a
explicação sobre o con-
trole de entrada e saída
de medicamento e a in-
tegração entre as farmá-
cias. Desta forma o ob-
jetivo é evitar filas para
a entrega dos medica-
mentos aos pacientes,
visando assim o melhor

atendimento a popula-
ção avareense.

O Almoxarifado da
Saúde fica na Rua Ala-
goas, 1086 e recebe to-
dos os medicamentos
adquiridos pela Prefeitu-
ra, que posteriormente é
distribuído para os Pos-
tos de Saúde da cidade,
até chegarem nas mãos
dos pacientes.

MÁRIO BIXIGA


