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Nesta semana a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré con-
firmou a vinda de duas
usinas de álcool e açú-
car para Avaré.

A primeira delas já
está confirmada e perten-
ce a família Furlan que
adquiriu no último fim de
semana, mais de 800 al-

Confirmada a vinda de usinas de álcool para Avaré
queires, num total de 2 mil,
próximo a Fazenda Re-
creio, nas imediações da
Rodovia Castello Bran-
co, em Avaré. Desta for-
ma, já começaram os
preparativos para a vin-
da da usina, que deverá
gerar mais de 2 mil em-
pregos diretos e indire-
tos para a população de

Avaré e região.
Também já está pra-

ticamente confirmada a
instalação da segunda
usina de álcool, que de-
verá ser instalada dentro
dos limites da Fazenda
Rio Pardo, em Avaré,
também próxima a Ro-
dovia Castello Branco.

Página 3

O Parque de Ex-
posições Fernando
Cruz Pimentel (Recin-
to da Emapa) já está
preparado para a 5ª
Festa Country, que será
realizada de 3 a 11 de
dezembro. O evento
reunirá grandes artistas
em shows todos os
dias na arena que será
montada no Parque de
Exposições.

A grande atração
do evento serão os
shows, e para a aber-
tura neste sábado é es-
perado um grande pú-
blico para o Grupo Tra-
dição. Além da entra-
da gratuita, o visitante
também não pagará
nada para utilizar o es-
tacionamento.

Os demais shows
da Fest Country são:
Gino e Geno (dia 4),

Grupo Tradição abre neste
sábado a 5ª Fest Country

Thulio e Thiago (dia 5),
Ataíde e Alexandre (dia
6), Bruno e Marrone (dia
7), Gian e Giovani (dia 8),
Rick e Renner (dia 9),
Daniel (dia 10) e Edson
e Hudson (dia 11).

Além dos shows ha-
verá ainda rodeios com
montarias em touros e
cavalos. Para melhor

acomodar o público foi
montada uma arena
com capacidade de 35
mil a 45 mil pessoas,
onde serão realizados
os shows e o rodeio.

A exposição ainda
contará com Parque de
Diversões, Bailão, e ex-
posição de barracas de
diversas empresas.

Procurando manter a
frota municipal em per-
feitas condições a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré está recupe-
rando veículos que esta-
vam danificados e adqui-
rindo outros novos.

Um caminhão Mer-
cedes Benz, para a co-
leta de lixo, que estava
praticamente só com a
carcaça, foi totalmente
recuperado e já pronto

Prefeitura recupera caminhão
e adquire mais um veículo

para a Saúde

para entrar em funciona-
mento. O caminhão es-
tava com o motor total-
mente danificado, sem
rodas e com a pintura
deteriorada. Tudo foi
recuperado, inclusive
recebendo uma nova
pintura. Outro ponto
importante no caminhão
é a parte hidráulica da
caçamba, onde fica o
compactador de lixo. O
sistema estava totalmen-

te inutilizado e foi recu-
perado pelo trabalho
dos funcionários da Ga-
ragem Municipal.

Além de recuperar
este veículo a Prefeitura
também providenciou a
aquisição de um veículo
Gol Geração 4, ano
2005, modelo 2006, que
será utilizado na Secre-
taria da Saúde. Este é o
sexto veículo adquirido
para a Saúde de Avaré.

Caminhão recuperado (no detalhe o estado em que estava) e o veículo Gol

Parque de Exposições está recebendo uma completa infra-estrutura
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Atenção
Colaboradores e usuários do
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré

O material a ser publicado no Semaná-

rio Oficial da Estância Turística de Ava-

ré deverá ser enviado a redação até ás

17 horas da quarta-feira da semana

em que circula o jornal. O material en-

tregue após este horário será publica-

do somente na semana seguinte.

O material deverá ser entregue digitali-

zado via e-mail, disquete ou CD e de-

verá estar em formato doc, txt ou rtf.

Não serão aceitos materiais impres-
sos, com exceção de planilhas que

contenham números.

Para maiores informações entre em

contato com redação.

Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré
comunicacao@avare.sp.gov.br

Fone 3711 2555 – 3711 2554
Rua Rio Grande do Sul  nº 1810 – 1º Andar - Centro

Administrativo – Avaré/SP
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Nesta semana a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré con-
firmou a vinda de duas
usinas de álcool e açú-
car para Avaré.

A primeira delas já
está confirmada e perten-
ce a família Furlan que
adquiriu no último fim de
semana, mais de 800 al-
queires, num total de 2 mil,
próximo a Fazenda Re-
creio, nas imediações da
Rodovia Castello Bran-
co, em Avaré. Desta for-
ma, já começaram os
preparativos para a vin-
da da usina, que deverá
gerar mais de 2 mil em-
pregos diretos e indire-
tos para a população de
Avaré e região.

Confirmada a vinda de usinas de álcool para Avaré
A usina deverá moer

mais de 500 mil tonela-
das por ano e vai pro-
duzir álcool e açúcar,
devendo estar funcio-
nando com capacidade
máxima em 2007.

Além da geração de
empregos, o orçamento
do município deverá
crescer mais de 30% só
com o ICMS arrecada-
do. Além disto, outras
empresas do segmento
de cana de açúcar de-
verão vir para Avaré.

Também já está pra-
ticamente confirmada a
instalação da segunda
usina de álcool, que de-
verá ser instalada dentro
dos limites da Fazenda
Rio Pardo, em Avaré,

também próxima a Ro-
dovia Castello Branco.

A destilaria de álco-
ol deverá ter uma pro-
dução média de 160
milhões de litros de ál-
cool no ano, com moa-
gem de 2 milhões de to-
neladas de cana.

O projeto técnico já
foi adiantado e acredi-
ta-se que até meados de
2006 a usina deva en-
trar em ritmo de produ-
ção, gerando cerca de 2
mil novos empregos para
Avaré e região.

A grande notícia é
que já estão sendo plan-
tados 3 mil hectares de
cana de açúcar, num in-
vestimento de milhões
de reais.

No domingo (dia 4/
12) acontece a tradici-
onal cavalgada pelas
principais ruas da cida-
de. O evento faz parte
da abertura da Emapa e
Fest Conntry, que esta-
rão acontecendo de 3 a
11 de dezembro.

Comitivas de diver-
sas partes dos Estados
de São Paulo e Paraná
deverão participar do
evento. A concentração
será na Avenida Major
Rangel, próximo ao clu-
be da Ferroviária. A saí-
da está programada para
às 10 horas da manhã,
de onde os cavaleiros
seguirão até a Rua Ser-
gipe, de onde deverão
entrar na Mato Grosso
até a Rua Domiciano
Santana. A cavalgada
entrará pela Rua Rio de
Janeiro e passará em
frente ao palanque que
estará instalado no Lar-

Cavalgada atrairá comitivas de diversas partes do Estado

As duas usinas de
álcool, praticamente
confirmadas para Ava-
ré, deverão gerar juntas

cerca de 4 mil empre-
gos para a população
de Avaré e região, au-
mentando consideravel-

mente a arrecadação
da Estância Turística de
Avaré em termos de
ICMS.

Avaré será beneficiada não só com a geração de emprego, mas também
com aumento na arrecadação de ICMS

go São João. Dali segui-
rá pela Rua Ceará até
retornar a Avenida Ma-
jor Rangel.

Cada uma das comi-
tivas estará recebendo
uma lembrança do even-
to quando passarem
pelo palanque e uma

comissão estará julgan-
do as melhores comiti-
vas, que receberão tro-
féus no encerramento da
Festa Country.

A expectativa dos
organizados é que a
Cavalgada atraia mais
de mil cavaleiros.

Dia 03/12 – Tradição

Dia 04/12 – Gino e Geno

Dia 05/12 – Túlio e Tiago

Dia 06/12 – Ataíde e Alexandre

Dia 07/12 – Bruno e Marrone

Dia 08/12 – Gian e Giovani

Dia 09/12 – Rick e Renner

Dia 10/12 – Daniel

Dia 11/12 – Edson e Hudson

Shows da
Festa Country
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LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE

Convite nº. 142/05 – Processo nº. 324/05, 18 de novembro de
2005, a empresa Pelcon Construções e Comércio Ltda -
ME, no valor global de R$ 32.654,50 (trinta e dois mil seiscentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), prestação de
serviços de locação, instalação, manutenção e remoção de orna-
mentação natalina, visando às comemorações das festividades
de final de ano, conforme solicitação do Gabinete do Prefeito.
Adjudicado em: 18/11/05.

Convite nº. 146/05 – Processo nº. 332/05, 21 de novembro de
2005, a empresa FIGUEIREDO S.A., no valor global de R$ 47.366,90
(quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa
centavos), responsável pela prestação de serviços de pintura,
funilaria e mecânica no veículo tipo L 1214, com compactador de
lixo, conforme solicitação do Gabinete do Prefeito.
Adjudicado em: 24/11/05.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO

Tomada de Preço nº. 021/05 – Processo nº. 264/05, 23 de
setembro de 2005, a empresa Construtora Itapagé, no valor
global de R$ 564.019,44 (quinhentos e sessenta e quatro mil
dezenove reais e quarenta e quatro centavos), pela construção
de uma escola de Ensino Fundamental, situada na Rua Júlio
Jacob da Rocha, esquina com a Rua Carmem Dias de Faria,
bairro Vera Cruz, com fornecimento de material e mão-de-obra
necessários à execução da obra, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em: 25/11/05.

Tomada de Preço nº. 026/05 – Processo nº. 309/05, 11 de
novembro de 2005, a empresa Engequattro Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda, no valor global de R$ 520.787,55 (qui-
nhentos e vinte mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
e cinco centavos), objetivando a contratação de empresa com
fornecimento de material e mão-de-obra para a construção de
uma escola de ensino fundamental, sito na Rua Dona Lolita, nº
761 – bairro Paraíso, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal da Educação.
Adjudicado em: 21/11/05.

Tomada de Preço nº. 027/05 – Processo nº. 313/05, 16 de
novembro de 2005, a empresa Engequattro Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda, no valor global de R$ 94.743,44 (no-
venta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta
e quatro centavos), objetivando a contratação de empresa com
fornecimento de material, mão-de-obra e fornecimento de mate-
rial para execução da reformada Escola Estadual “Dona Benê
de Andrade”, sito na Avenida Paranapanema, nº 150, conforme
solicitação da Secretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em: 23/11/05.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 016/05 – Processo nº. 270/05, 17
de outubro de 2005, a empresa Santos & Rodrigues Cons-
truções Ltda, no valor global de R$ 1.468.932,08 (um milhão,
quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e dois
reais e oito centavos), objetivando a aquisição de materiais de
construção e prestação de serviço técnico de engenharia con-
sultiva, para prestar serviço de administração técnica de obra
incluindo treinamento de mutirantes em canteiro e cessão de
equipamentos e ferramentas, tal objeto tem por destinação de
115 (casas) unidades habitacionais populares de Tipologia –
CDHU TI 24A, no empreendimento denominado Conjunto Habita-
cional Avaré “F1” de acordo com Convênio firmado entre o Mu-
nicípio e CDHU sob nº 1.03.00.00/3.00.00.00/152/2004.
Adjudicado em: 28/11/05.

Concorrência Pública nº. 017/05 – Processo nº. 271/05, 17
de outubro de 2005, a empresa Santos & Rodrigues Cons-
truções Ltda, no valor global de R$ 957.830,54 (novecentos e
cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta reais e cinquenta e
quatro centavos), objetivando a aquisição de materiais de cons-
trução e prestação de serviço técnico de engenharia consulti-
va, para prestar serviço de administração técnica de obra inclu-
indo treinamento de mutirantes em canteiro e cessão de equipa-
mentos e ferramentas, tal objeto tem por destinação de 75 (ca-

sas) unidades habitacionais populares de Tipologia – CDHU TI
24A, no empreendimento denominado Conjunto Habitacional
Avaré “F2” de acordo com Convênio firmado entre o Município e
CDHU sob nº 1.03.00.00/3.00.00.00/221/2004.
Adjudicado em: 28/11/05.

RATIFICAÇÃO DISPENSA

Dispensa de Licitação 099/05 – Processo nº 318/05
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a J. Ricardo de
Paula, visando a manutenção e atualização diária do site da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, no valor global de R$
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), sendo quatro parce-
las iguais e mensais de R$ 1.100,00 (um mil e quatrocentos
reais) com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de novembro de
2005 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação 020/05 – Processo nº 310/05
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a Raimunda
Power Menezes de Santana, visando a realização de servi-
ços artísticos de Show Irmãos Power atividades circenses de
acrobacias e malabarismos em touros, no valor global de R$
16.340,50 (dezesseis mil, trezentos e quarenta reais e cinquen-
ta centavos), com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2005
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação 022/05 – Processo nº 314/05
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a Vaz & Schi-
avão Ltda, visando a realização de até 20 (vinte) exames de
eletroneuromiografia, no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de novembro de
2005 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE ADITIVO

Convite nº 120/05 – Processo nº 258/05, fica aditado no valor
de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais), para a empre-
sa A. Hassum Filho ME, o que corresponde a aproximada-
mente 25% (vinte e cinco por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 16 de novembro de 2005 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
(artigo 49 da Lei 8666/93)

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência nº
019/05 – Processo nº 280/05, objetivando a concessão de uso
exploração remunerada do ramo de bar e afins em espaço públi-
co construído junto ao quiosque na Praça da Paz – Cristo Reden-
tor, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93.
Justificativa:  O motivo da Revogação se faz necessário medi-
ante o não comparecimento de nenhum interessado.
Revogado em: 28/11/05
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO CONVITE

Modalidade: Convite nº 131/05 – Processo nº 285/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. R. da Silva Informática - ME
Objeto: aquisição de um notebook para Secretaria da Saúde,
convênio CRST (Centro de Referencia da Saúde do Trabalhador)
Valor global: R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/11/05

Modalidade: Convite nº 133/05 – Processo nº 287/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Auto Posto Estrela de Avaré Ltda
Objeto: Fornecimento de 25.000 (vinte e cinco) litros de álcool,
para o consumo da frota Municipal
Valor global: R$ 28.725,00 (vinte e oito mil setecentos e vinte e
cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/11/05

Modalidade: Convite nº 136/05 – Processo nº 292/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C. M. Santana & Cia Ltda
Objeto: Fornecimento de máquinas, equipamentos, mão-de-obra

e materiais para pavimentação urbana em lajotas sextavadas de
concreto pré-moldado, com dimensão de 30x30cm vezes 8cm
de altura, 30 Mpa de resistência, limpeza de leito, preparação de
caixas com fornecimento de areia para execução de berço e
implantação de lajotas e rejuntamento a base de areia grossa e
cimento, em vários lugares nesta cidade.
Valor global: R$ 48.967,82 (quarenta e oito mil novecentos e
sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/10/05
Vigência: 40 (quarenta) dias

Modalidade: Convite nº 137/05 – Processo nº 293/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Karseg Assessoria e Corretora de Seguros S/C Ltda
Objeto: Fornecimento de seguro de 06 (seis) veículos Kombi
para Secretaria Municipal da Educação.
Valor global: R$ 10.402,74 (dez mil quatrocentos e dois reais e
setenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato:18/10/05
Vigência: 12 (doze) meses

Modalidade: Convite nº 138/05 – Processo nº 300/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. R. da Silva Informática - ME
Objeto: aquisição de um computador e uma impressora para
Secretaria Municipal da Saúde
Valor global: R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais)
Data da Autorização de Compra: 08/11/05

Modalidade: Convite nº 141/05 – Processo nº 306/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Manduri Pneus Ltda
Objeto: Fornecimento de pneus.
Valor global: R$ 17.762,00 (dezessete mil, setecentos e ses-
senta e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato:16/11/05

Modalidade: Convite nº 142/05 – Processo nº 324/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Pelcon – Construções e Comércio Ltda ME
Objeto: prestação de serviços de locação, instalação, manu-
tenção e remoção de ornamentação natalina, visando às come-
morações das festividades de final de ano
Valor global: R$ 32.654,50 (trinta e dois mil seiscentos e cin-
quenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato:28/11/05

Modalidade: Convite nº 146/05 – Processo nº 332/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Figueiredo S/A
Objeto: Prestação de serviços de pintura, funilaria e mecânica.
Valor global: R$ 47.366,90 (quarenta e sete mil, trezentos e
sessenta e seis reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/05

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº 093/05 – Processo nº 303/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Clínica Imagem Ltda
Objeto: prestação de serviços médicos relativos aos exames
de ultra-sonografia e laudos de RX.
Valor global: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/05

Modalidade: Dispensa nº 094/05 – Processo nº 304/05
Locadora: Colônia Espírita Fraternidade
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Objeto: locação de imóvel situado à Rua São Dimas, nº 100.
Para instalação do RAFA – Residência do Amor Fraternal de Avaré
Valor mensal: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/05
Vigência: 20/10/05 à 16/10/06

Modalidade: Dispensa nº 095/05 – Processo nº 307/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. S. M. Clínica Médica de Avaré
Objeto: prestação de serviços médicos relativos aos plantões
de 12 horas e de 24 horas para o Pronto Socorro Municipal
Valor global: R$ 311.472,00 (trezentos e onze mil quatrocentos
e setenta e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/10/05
Vigência: 03 (três) meses

Modalidade: Dispensa nº 096/05 – Processo nº 308/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Contratado: Antônio Salim Curiati
Objeto: locação de imóvel situado à Rua Rio Grande do Sul, nº
1750, para instalação da Delegacia Seccional de Polícia
Valor global: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/05

Modalidade: Dispensa nº 097/05 – Processo nº 312/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Triunfal Marília Comercial Ltda
Objeto: entrega de materiais permanentes para o Centro de
Saúde I
Valor global: R$ 3.967,00 (três mil novecentos e sessenta e
sete reais)
Autorização de Compra: 26/10/05

Modalidade: Dispensa nº 098/05 – Processo nº 316/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Fundação Cesgranrio
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados na área
de elaboração de provas, logísticas de aplicação de provas e
questionários dos alunos, impressão dos instrumentais da ava-
liação, empacotamento, distribuição e recolhimento dos instru-
mentos de avaliação, leitura ótica das folhas de respostas das
provas objetivas, redação e questionários, processamento dos
dados, elaboração dos boletins personalizados de resultados
para a rede de ensino e produção do relatório final da avaliação.
Valor global: R$ 7.494,96 (sete mil, quatrocentos e noventa e
quatro reais e noventa e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/05

Modalidade: Dispensa nº 099/05 – Processo nº 318/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: J. Ricardo de Paula Garcia
Objeto: manutenção e atualização diária do site da prefeitura
Municipal, hospedado no endereço www.avare.sp.gov.br.
Valor global: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/05
Vigência: 04 (quatro) meses

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade nº 019/05 – Processo nº 297/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Dr. Emílio José Pinto Neto
Objeto: realização de exames de Cistoscopia, Estudo Urodinâ-
mico, Biópsia de Próstata e Urofluxometria.
Valor global: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/10/05
Vigência: 12 (doze) meses

Modalidade: Inexigibilidade nº 020/05 – Processo nº 310/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Raimunda Power Menezes de Santana
Objeto: contratação de serviços artísticos de shows de acro-
bacias e malabarismos em touros.
Valor global: R$ 16.340,50 (dezesseis mil trezentos e quarenta
reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/05

Modalidade: Inexigibilidade nº 021/05 – Processo nº 311/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Maxi – Livros Distribuidora Ltda
Objeto: aquisição de coleções e livros da Editora Scipione.
Valor global: R$ 12.404,50 (doze mil quatrocentos e quatro
reais e cinquenta centavos)
Data da Autorização de Compra: 04/11/05

Modalidade: Inexigibilidade nº 023/05 – Processo nº 317/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Raimunda Power Menezes de Santana
Objeto: aquisição de 2.815 (dois mil oitocentos e quinze) in-
gressos do circo Irmãos Power para a Educação Infantil e 4.480
(quatro mil quatrocentos e oitenta) ingressos do Circo Irmãos
Power para o Ensino Fundamental.
Valor global: R$ 20.477,50 (quatro mil quatrocentos e setenta e
sete reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/05

Modalidade: Inexigibilidade nº 024/05 – Processo nº 319/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Liga Paulista de Jet Ski
Objeto: prestação de serviços artísticos náuticos
Valor global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/11/05

Modalidade: Inexigibilidade nº 025/05 – Processo nº 320/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TV Bauru S.A.
Objeto: divulgação do REFIS, programa de recuperação fiscal,
destinados às pessoas físicas e jurídicas que tenham débitos
junto à Fazenda Pública Municipal, Administração direta e indireta.
Valor global: R$ 15.851,97 (quinze mil oitocentos e cinquenta e
um reais e noventa e sete centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/05

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº 014/05 – Processo nº 233/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Glauco Lo Giudice
Objeto: Permissão de uso da lanchonete, Casa e Cobertura
para guardar lanchas, localizada na Ponta dos Cambarás, às
margens da Represa Jurumirim.
Valor mensal: R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/05
Vigência: 120 (cento e vinte) meses

Modalidade: Concorrência Pública nº 016/05 – Processo nº 270/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Santos & Rodrigues Construções Ltda
Objeto: Aquisição de materiais de construção e prestação de
serviço técnico de engenharia consultiva, para prestar serviços
de administração técnica de obra incluindo treinamento de muti-
rantes em canteiro e cessão de equipamentos e ferramentas,
destinados à produção de 115 (cento e quinze) unidades habita-
cionais populares da Tipologia – CDHU TI 24A, no conjunto habi-
tacional Avaré “F1”, convênio firmado entre o Município de Ava-
ré e CDHU sob nº 1.03.00.00/3.00.00.00/152/2004.
Valor global: R$ 1.468.932,08 (um milhão quatrocentos e ses-
senta e oito mil e novecentos e trinta e dois reais e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 28/11/05
Vigência: setembro de 2006

Modalidade: Concorrência Pública nº 017/05 – Processo nº 271/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Santos & Rodrigues Construções Ltda
Objeto: Aquisição de materiais de construção e prestação de
serviço técnico de engenharia consultiva, para prestar serviços
de administração técnica de obra incluindo treinamento de muti-
rantes em canteiro e cessão de equipamentos e ferramentas,
destinados à produção de 75 (setenta e cinco) unidades habita-
cionais populares da Tipologia – CDHU TI 24A, no conjunto habi-
tacional Avaré “F2”, convênio firmado entre o Município de Ava-
ré e CDHU sob nº 1.03.00.00/3.00.00.00/221/2004.
Valor global: R$ 957.830,54 (novecentos e cinquenta e sete
mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 28/11/05
Vigência: setembro de 2006

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO

Modalidade: Tomada de Preço nº 019/05 – Processo nº 246/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Atlântica Construções Comércio e Serviços Ltda
Objeto: construção do Centro Educacional Infantil, sito na Pra-
ça Virginia Ferezin D’Agostini – Parque Residencial Gilberto Fil-
gueiras II, com fornecimento de material de primeira qualidade,
mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra.
Valor global: R$ 323.335,05 (trezentos e vinte e três mil, tre-
zentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 09/11/05

Modalidade: Tomada de Preço nº 021/05 – Processo nº 264/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Construtora Itapagé Ltda
Objeto: construção de uma escola de Ensino Fundamental, si-
tuada na Rua Júlio Jacob da Rocha, com fornecimento de mate-
rial e mão-de-obra necessários à execução da obra.
Valor global: R$ 564.019,44 (quinhentos e sessenta e quatro
mil, dezenove reais e quarenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 25/11/05
Vigência: cinco meses

Modalidade: Tomada de Preço nº 024/05 – Processo nº 298/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Avaré Veículo Ltda
Objeto: aquisição de um veículo automotor para Secretária
Municipal da Saúde, verba própria da Vigilância em Saúde
Valor global: R$ 37.294,00 (trinta e sete mil duzentos e noventa

e quatro reais)
Data da Autorização de Compra: 14/11/05

Modalidade: Tomada de Preço nº 026/05 – Processo nº 309/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Engequattro Empreendimentos Imobiliários Ltda
Objeto: contratação de empresa com fornecimento de material
e mão-de-obra para execução e construção de uma escola de
ensino fundamental, sito na Rua Dona Lolita, nº 761 – Bairro
Paraíso.
Valor global: R$ 520.787,55 (quinhentos e vinte mil setecentos
e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/11/05

Modalidade: Tomada de Preço nº 027/05 – Processo nº 313/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: Engequattro Empreendimentos Imobiliários Ltda
Objeto: contratação de empresa para execução da reforma da
escola “Dona Benê de Andrade”, sito na Avenida Paranapane-
ma, nº 150, com fornecimento de material e mão-de-obra
Valor global: R$ 94.743,44 (noventa e quatro mil setecentos e
quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/05

CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 86/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de RECEPCIO-
NISTA 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
10º 002547 Karina Fiorini Marcolino Monteiro
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 novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 85/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de VIGIA NO-
TURNO 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
16º 004856 Adilson Wanderley Bianchi
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 novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 87/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
para o cargo de VIGIA NOTURNO  da classificação especial
de portador de deficiência física do Concurso Público ho-
mologado 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
02º 000493 Mario Nogueira Braz
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 novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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LEGISLATIVO

SESSÃO 28/11/2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, tome as devidas providências com relação a uma árvore
que está prestes a cair, a qual está localizada na Rua Nilson
Ramos Righi em frente nº 266, bairro Alto da Boa Vista.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que inclua no Calendário
Oficial (anual) de Eventos do Município as realizações da Equipe
Força Ativa de Ciclismo, cuja programação segue em anexo.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que providencie a limpeza na
área de comércio localizada na Rua Nelson E. Prado confluência
da Rua João Manoel Fernandes.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, providencie os reparos necessários no sentido de tapar
os dois buracos existentes na Rua Pedro Machado Nogueira,
cruzamento com a Rua Geraldo Brito Benedeti.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar substituindo o motorista da
área do esporte, pelo Sr. Aderaldo Vanderlei Braz da Silva, visto
que este vereador tem um bom conhecimento deste funcionário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar implantando um albergue
noturno em nosso município uma vez que varias pessoas de
nossa cidade necessitam de tal atendimento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar efetuando fiscalização na
Feira de domingo, uma vez que este vereador foi procurado
pelos feirantes alegando que algumas pessoas de fora não
estão pagando devidamente seus impostos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, sejam tomadas as devidas providências quanto aos ca-
chorros que ficam soltos pelas ruas, pondo em risco a seguran-
ça dos munícipes, principalmente crianças, uma vez que alguns
moradores desta cidade procuraram este Vereador reclamando
de ataques de cães que perambulavam pelas ruas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Setor Compe-
tente da Administração disponibilize um veículo em bom estado
de conservação para atender o Conselho Tutelar do município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Setor Compe-
tente da Administração providencie cobertura para o banco dos
reservas do Campo Municipal.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competen-
te crie uma vaga de estacionamento com rampa de acesso para
os portadores de deficiências, na Rua Bahia, ao lado do Super-
mercado Ki-Barato, próximo ao telefone público lá existente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal reiterando indicação apresentada
anteriormente para que se agilize no Pronto Socorro Municipal,
entre outras obras, a construção de uma sala para aplicações
de injeções. A não existência de espaço próprio para os funcio-
nários fazer aplicações, tem causado transtornos de toda a
ordem, podendo em caso de aumentar o número de pacientes
causar colapso dentro daquele nosocômio.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie placa de denominação na Rua Francisca Na-
polione, visando à melhoria e facilitação da localização da mes-
ma, não somente aos munícipes e prestadores de serviços,
mas, principalmente aos turistas que visitam nossa Estância
Turística.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possibilite a passagem da máquina no terreno sito a Aveni-
da Industrial número 314, no Bairro Distrito Industrial Primavera,
visto que o mato está muito alto não sendo possível a capina.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar efetuando a ligação de
água e esgoto no terreno doado para a Igreja Santa Luzia, no
Bairro Egydio Martins da Costa.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de instalar um PSF - Posto de Saúde
da Família no Bairro Egydio Martins da Costa, visto que o referido
bairro está se expandindo e necessita muito de tais serviços.
- A Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a tubulação e o aterro do Jardim São Paulo,
criando a possibilidade da construção de parques infantis e
áreas de esportes e lazer.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de inclusão de insalubridade aos
funcionários da Casa do PIA (Casa de Crianças Desnutridas),
que ficam sujeitos aos riscos de contaminação por vírus e bac-
térias, devido ao contato direto com diversas enfermidades.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar procedendo ao plantio de
árvores ao redor do lago da Brabância II.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie iluminação na Rua Bonn, Bairro Jardim Europa,
visto que a mesma se encontra com falta de iluminação.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, proceda a passagem da máquina para esparramar a terra
da Rua Félix da Costa Oliveira, visto que as chuvas estão levan-
do a terra, e provocando transtornos aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade da
construção de uma creche - escola no Bairro Egydio Martins da
Costa, visto que segundo informações já existe um terreno ad-
quirido pela Prefeitura para tal obra.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de uma abertura de outra entrada
dando acesso ao Bairro Egydio Martins da Costa, facilitando
ainda mais o trânsito.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente proceda ao término do asfalto das ruas adjacentes do
Bairro Egydio Martins da Costa (PLIMEC).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a iluminação da rua que dá acesso ao terreno
doado para a construção da Igreja de Santa Luzia, no Bairro
Egydio Martins da Costa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente tome providências em relação ao terreno sito à Avenida
Salim Curiati, ao lado do Giga Byte Informática, visto que o mes-
mo está servindo de criadouro de animais peçonhentos, e es-
ses estão invadindo as casas vizinhas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente proceda a limpeza do Beco Domingues Horácio, no bairro
São Luiz, visto que o mesmo encontra-se com acúmulo de lixo e
gerando mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
implantar uma pista de atletismo, ao redor do lago da Brabância,
proporcionando aos moradores dos arredores uma oportunida-
de de lazer, como caminhadas entre outros.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente proceda a operação tapa-buracos na Rua Carmem Dias
Faria, visto que a referida via acumula água parada e esgoto,
atraindo moscas, colocando em risco a saúde dos moradores,
inclusive crianças, além do asfalto que se encontra em situação
precária.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente tome providências em relação a um terreno sito a Rua Semi
Jubram, atrás da residência nº 950, onde estão sendo retiradas
(furtadas) terras, provocando um enorme buraco atingindo o
muro da residência acima citada.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente proceda as devidas adequações, com pavimentação entre
outras, no campo de malha já existente no bairro Santa Elizabeth.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa dar continuidade ao Projeto da gestão 1997/2000,
quando havia uma placa informando a construção de um Giná-
sio de Esportes ao lado da Creche Professora Jandira Pereira,
uma vez que não foi dada continuidade ao referido projeto pela
administração seguinte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
providencie a colocação de placas indicativas dos nomes das
ruas no Bairro São Felipe, visando à melhoria e facilitação da
localização das mesmas, não somente aos munícipes e presta-
dores de serviços, mas, principalmente aos turistas que visitam
nossa Estância Turística.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
providencie a colocação de placas indicativas dos nomes das
ruas no Bairro Água Branca, visando à melhoria e facilitação da
localização das mesmas, não somente aos munícipes e presta-
dores de serviços, mas, principalmente aos turistas que visitam
nossa Estância Turística.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o cascalhamento das ruas do Bairro Vila Es-
perança, facilitando o trânsito de pedestres e veículos nas vias

do referido bairro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
providencie a colocação de placas indicativas do nome da Rua
José Roberto Kerbenis, Bairro Paraíso, visando à melhoria e
facilitação da localização da mesma, não somente aos muníci-
pes e prestadores de serviços, mas, principalmente aos turistas
que visitam nossa Estância Turística.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor compe-
tente tome providencias em relação as famílias alojadas na fa-
vela da Ceagesp, impedindo a utilização daquele local, visto que
o mesmo não apresenta condições mínimas de moradia e mes-
mo em situação precária as ocupações aumentam a cada dia.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente da administração providencie a instalação de mais bancos
na Praça Olivério Pilar, Bairro Brabância, no sentido de propiciar
maior conforto e comodidade aos freqüentadores da praça.

ROBERTO ARAUJO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, construa uma canaleta para passagem de água na Alame-
da Elza Bannwart, ao lado do numeral 889.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
estude a possibilidade de revitalizar a Avenida Paranapanema,
tendo em vista, o crescente número de estabelecimentos co-
merciais instalados.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, providencie o conserto do buraco existente na Praça Dr.
Paulo Bastos Cruz, ao lado do numeral 187, próximo à confluên-
cia com a Avenida Duque de Caxias.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente tome as devidas providencias quanto à erosão existente
no leito carroçável da Rua José Salgado Souza, bem como pro-
ceda a capina do matagal, também lá existente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente tome as devidas providencias quanto à erosão existente
no leito carroçável da Rua Antônio Murakoschi, bem como pro-
ceda a capina do matagal, também lá existente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente tome as devidas providencias quanto à erosão existente
no leito carroçável da Rua Alcides Zanluchi, bem como proceda
a capina do matagal, também lá existente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente tome as devidas providencias quanto à erosão existente
defronte à EMEIEF “Orlando Cortês”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
providencie a limpeza dos bueiros do Bairro do Camargo, visto
que os mesmos se encontram com acumulo de lixo, exalando
mau cheiro e pondo em risco a saúde dos moradores, principal-
mente das crianças, além de causar apreensão quanto a possí-
veis alagamentos, já que em breve terá inicio a temporada das
chuvas.

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 ao Juizado Especial Federal Cível de
Avaré - 32ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo pela
realização da “I Semana de Estudos Jurídicos dos Juizados Es-
peciais Federais Cíveis do Vale da Jurumirim”, realizada no perí-
odo de 22 a 24 de novembro.
- Votos de parabenizações a Faculdade Eduvale, pelo patrocínio
dado a realização da “I Semana de Estudos Jurídicos dos Juiza-
dos Especiais Federais Cíveis do Vale da Jurumirim”, promovida
pelo Juizado Especial Federal Cível de Avaré - 32ª Subseção
Judiciária do Estado de São Paulo, ocorrida no período de 22 a
24 de novembro.
- Votos de parabenizações ao Sindicato dos Empregados do
Comércio de Avaré - SEC, e Serviço Social do Comércio - SESC,
pela brilhante organização da Copa Comércio e Serviços de
Futsal de Avaré e Paranapanema, realizada no período de 14 de
outubro a 25 de novembro de 2005.
- Votos de parabenizações a equipe Fanny, Campeã da “Copa
Comércio e Serviços de Futsal de Avaré e Paranapanema”, rea-
lizada no período de 14 de outubro a 25 de novembro de 2005.
- Votos de parabenizações a equipe Clínica do Tênis, Vice-
Campeã da “Copa Comércio e Serviços de Futsal de Avaré e
Paranapanema”, realizada no período de 14 de outubro a 25 de
novembro de 2005.
- Votos de parabenizações a equipe da Cooperativa Holambra,
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pela conquista do 3º Lugar da “Copa Comércio e Serviços de
Futsal de Avaré e Paranapanema”, realizada no período de 14
de outubro a 25 de novembro de 2005.
- Votos de parabenizações a equipe Bar do Centro, pela con-
quista do 4º Lugar da “Copa Comércio e Serviços de Futsal de
Avaré e Paranapanema”, realizada no período de 14 de outubro
a 25 de novembro de 2005.
- Votos de parabenizações ao atleta da Equipe Fanny, Neto
Arca, artilheiro da “Copa Comércio e Serviços de Futsal de Ava-
ré e Paranapanema”, realizada no período de 14 de outubro a 25
de novembro de 2005.
- Votos de parabenizações a Diretoria, Professores e Alunos das
escolas municipais “Professora Maria Tereza de Oliveira
Picalho”,”Professor Flávio Nascimento”, “Professora Maria Naza-
reth Abs Pimentel” e “Professor Carlos Papa”, pela realização da
I EXPOEJA “Adulto também faz Arte” e do desfile de roupas con-
feccionadas com materiais recicláveis pelos alunos da Educação
de Jovens e Adultos, Suplência II, da rede municipal de ensino,
que aconteceu nos dias 26 de outubro, 7 e 21 de novembro.
- Efusivas parabenizações aos Formandos da Turma de 2005
do Tiro-de-Guerra de Avaré, solenidade realizada no dia 25
p.passado, na Sede da Organização Militar.
- Votos de parabenizações ao Rotary Club de Avaré Expoente,
pela reunião festiva em comemoração aos 10 anos de sua fun-
dação, realizada no dia 23 de novembro p. passado.
- Votos de parabenizações a União dos Vereadores do Estado
de São Paulo - UVESP, pela realização do I Congresso Nacional
de Vereadores, ocorrido na cidade de Aparecida no período de
22 a 25 de novembro, e que teve como tema a “Política a serviço
da fé e da solidariedade”.
- Pesar pelo falecimento de MARIA EDUARDA FERNANDES DIAS
SOARES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. AUGUSTO PEDRO CÂNDIDO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. AMÉLIA CALDARELLI JUNQUEI-
RA FRANCO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ ANTONIO.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- Ao Exmo. Secretario da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Luiz
Roberto Barradas, e ao Superintendente da Furp (Fundação
para o Remédio Popular), Dr. Edson Massamori Nakazone, para
que informe a esta casa leis o porquê da demora no repasse de
medicamentos para o município de Avaré.
- Ao Exmo Deputado Federal Arlindo Chinaglia, para que apre-
sente junto a Emenda do Orçamento da União para os Municípios
verba no valor de 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para a pavi-
mentação do Bairro Vila Esperança, considerando que a grande
maioria dos moradores do referido Bairro certamente encontra-
rá dificuldades para assumir compromissos financeiros visando
o pagamento da pavimentação.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Votos de parabenização a cantora avareense VANESSA REIS
pela sua participação no 3º Festival de UESP de musica de
Vitória da Conquista-BA, importante certame musical que reúne
os maiores nomes da música popular brasileira.
- Votos de parabenização ao Clube Avareense da Terceira Ida-
de (CATI), pela participação nos Jogos Estaduais do Idoso (JEI),
de Praia Grande-SP, em especial a atleta Elenir Soares Castilho
que obteve a oitava posição na modalidade natação.
- Votos de parabenizações a Oficina Municipal de São Paulo, na
pessoa do seu Diretor, Sr. José Mário Brasiliense Carneiro, pela
realização e organização em conjunto com a Uvesp (União dos
Vereadores do Estado de São Paulo), Prefeitura de Aparecida-
SP, Arquidiocese de Aparecida e Konrad Adenauer Stiftung, do
1º Congresso Nacional de Vereadores sob o tema “Política a
serviço da solidariedade e da paz”, no período de 23 a 25 de
novembro no Auditório da Basílica de Aparecida.

GILBERTO DIAS SOARES
A todos os supermercados da cidade, para que disponibilizem
em seus estabelecimentos, cadeiras de rodas a fim de facilitar o
acesso aos portadores de deficiências. A título de exemplo, o
SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA., atendendo ao pedido já
disponibilizou cadeira para clientes acima citados.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Votos de parabenização ao cantor, Sr. César Reis, pelo traba-
lho e dedicação ao Bairro Plimec, onde reside atualmente, e que
com seu grande talento está fazendo um excelente trabalho.
- À SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo, para que a mesma informe a esta casa de leis sobre
a possibilidade de estar efetuando a ligação da rede de água e
esgoto nos bairros que estão para serem asfaltados.
- Pesar pelo falecimento da Sra. RITA PAIXÃO DIAS.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ALAÍDE FRUQUITUOSO BARBOSA.

- Pesar pelo falecimento do Sr. MEIYJO KIMURA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. LUIZ DE OLIVEIRA.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- À TELEFONICA, para que providencie a instalação de telefone
público (orelhão), na portaria do Terras de São Marcos.
- À VVPL - Viação Vale do Paranapanema Ltda, reiterando o
requerimento nº 1667/05, para que a mesma estude a possibili-
dade em estar incluindo no itinerário das linhas locais de ônibus,
um trajeto que passe nas proximidades do PAS-I, visto que o
ponto mais próximo localiza-se na Av. Pinheiro Machado.
- Votos de parabenização a Gerência da Agência Bancária San-
tander Banespa de Avaré, pela reinauguração da agência ocor-
rida no último dia 24 de novembro p. passado, almejando o pro-
gresso, sucesso e um trabalho eficiente, visando cada vez mais
o bom atendimento aos clientes e principalmente se enquadran-
do na lei que regulamenta o tempo de espera nas filas das
Agências Bancárias.
- Votos de parabenização à Secretaria Municipal de Educação,
pelo “I Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educa-
ção”, realizado no dia 22 de novembro do corrente ano.

ROBERTO ARAUJO
- Ao Ilmo. Senhor ROGELIO BARCHETTI URRÊA efusivas para-
benizações pela sua recente nomeação como integrante do Di-
retório Nacional do PSDB.
- “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” a todos os funcio-
nários do PSF (Programa Saúde da Família), do Bairro Jardim Painei-
ras, pela corajosa e abnegada decisão de abraçar causa tão nobre
quanto a de ajudar ao próximo, arrecadando 132 cestas básicas
para serem doadas as famílias carentes daquele local.
- À TELEFÔNICA S/A para que estude a possibilidade de instalar
um telefone público, tipo orelhão, no Beco Domingos Horário,
Bairro São Luiz.
- Ao Exmo. Deputado Estadual, Coronel Ubiratan Guimarães,
para que informe a esta Colenda Casa de Leis como andam as
tratativas para a instalação do Batalhão da Polícia Militar em
nossa Estância Turística de Avaré.
- À Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para que
procure colocar em Plenário em caráter de urgência o Projeto de
Lei nº 1050/2003, de autoria do Deputado Estadual Coronel Ubi-
ratan Guimarães, que dispões sobre a proibição da instalação, a
qualquer título, no Estado de São Paulo, de presídios ou estabe-
lecimentos congêneres em municípios considerados estâncias
hidrominerais, balneárias, climáticas ou turísticas, conforme se-
gue em anexo a íntegra do projeto em questão.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA\
- Votos de parabenização aos Diretores, Professores e Alunos
das escolas municipais de Avaré participantes do Sarau Poético
realizado dia 28 de novembro, no Teatro Municipal proporcionan-
do o envolvimento dos alunos com a cultura, literatura e a arte.
- Votos de parabenizações aos coordenadores do Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD,
Sd. Fem. PM. Renata Aparecida Xavier e Sd. PM. Marco Aurélio
Azevedo, bem como a todas as escolas participantes do proje-
to, pelo brilhante evento de diplomação dos alunos, realizado no
último dia 25 de novembro p. passado, no ginásio municipal “Kim
Negrão”.
- Requeiro a Mesa, nos termos do § 5º do art. 39 do Regimento
Interno e Resolução 322/2005, autorização para prorrogação
do prazo por 60 (sessenta) dias, visando a conclusão dos tra-
balhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por finali-
dade apurar possíveis irregularidades no processo licitatório nº
74/05, convite nº 035/05 que gerou a contratação da empresa
L.A. de Souza Gramas ME, pelo Senhor Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Silvestre.

MOÇÃO

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- “MOÇÃO DE APLAUSO E PARABENIZAÇÃO” a Rede Paulistão
de Supermercados, nas pessoas de seus proprietários Senho-
res Antonio, Basílio e Fernando Peralta, pela inauguração de sua
loja nesta cidade, ocorrida no dia 24 de novembro p. passado,
propiciando além de mais empregos, mais uma alternativa de
boas compras aos consumidores de Avaré e região.

REQUERIMENTOS DIRECIONADOS AO CHEFE DO
EXECUTIVO, JÁ COM AS DEVIDAS RESPOSTAS
Ofício nº 1205/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 2004/05, de autoria da nobre
vereadora MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON e outros,
solicitando que sejam explicados os motivos do corte de árvo-
res no Largo do Mercado, informamos que as árvores cortadas
são da espécie “ficcus”, que com o seu crescimento, suas raí-
zes que são grandes, vão danificando o calçamento ao seu
redor, o que motivou o corte feito para prevenir danos ao Largo
e também para manter as gramíneas no local, que com a sombra
da árvores não sobreviveriam.
Informamos que erradicamos mais quatro árvores dessa espé-
cie na Praça Japonesa, que danificavam a calçada e a própria
praça. Esclarecemos que o que foi relatado poderá ser compro-
vado através de laudo elaborado por engenheiro agrônomo. No
Largo do mercado serão plantadas palmeiras, iguais as que já
estão plantadas naquele local
Aproveitamos a oportunidade para dizer que, ao contrário do
que afirma a imprensa, somos a Administração que mais área
verde implantou na cidade de Avaré, pois em nosso 1º mandato,
foram construídas 23 (vinte e três) praças e neste dezenas de
outras estão ou serão construídas.
Salientamos que os tanto os opositores desta Administração como
a imprensa vinculada a estes, só falam nas árvores que cortamos
por necessidade, mas não observam as árvores que plantamos e
que podem ser vistas nas praças centrais de Avaré.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1206/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1809/05, de autoria do nobre
vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando que seja envia-
da relação das empresas que receberam em doação, imóveis
do município para instalação de indústrias, informamos que não
há como responder ao requerimento, tendo em vista que o pró-
prio Vereador, na legislatura passada, foi autor de um Projeto de
Lei, criando um Parque Ecológico no Distrito Industrial, reduzindo
de 42 (quarenta e dois) para 22 (vinte e dois) o número de lotes
existentes no local.
Esclarecemos que também que vários lotes doados em nossa
gestão anterior, foram retomados, modificados em suas metra-
gens e doados novamente e para complicar ainda mais, conse-
guimos na justiça uma liminar, onde o Parque volta a ter os qua-
renta e dois lotes originais, mas estamos encaminhando cópia
do requerimento para a Secretaria Municipal de Indústria, Co-
mércio e Desenvolvimento Econômico para maiores esclareci-
mentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1207/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1937/05, de autoria da nobre
vereadora MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON e outros,
solicitando que sejam incluídas no rol de obras a serem efetiva-
das com recursos do DADE, as seguintes obras: - asfaltamento
do leito carroçável da rua Félix Fagundes, alargamento do pon-
tilhão de acesso da Vilas Martins II e III e passarela na Vila
Martins II e III, informamos que está em nosso plano de governo
o recapemento da rua Dr. Félix Fagundes, mas para isso preci-
samos fazer uma galeria de água pluvial nessa via pública para
que o comércio não seja mais inundado. Já entramos em contato
com a SABESP para que seja trocada toda a rede de esgoto da
rua para podermos iniciar os serviços.
 Quanto ao pontilhão de Acesso a Vila Martins II e III, informamos
que recebemos o Projeto dessa obra, que para nossa surpresa,
está orçada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) aproxima-
damente. A passarela de acesso da Vila Martins será concluída
assim que terminarmos o alargamento do pontilhão.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1208/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1940/05, de autoria do nobre
vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR e outro, solicitan-
do informações sobre a demora do início das obras dos Conjun-
tos Habitacionais que serão edificados no Bairro do Camargo,
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informamos que o atraso se dá em virtude de não termos dota-
ção orçamentária  para fazer a terraplanagem da parte mais
baixa da área onde serão construídas as moradias.
Outra causa de atraso estão nos processos licitatórios, onde as
empresas que não conseguem vencer as licitações entram com
impugnações aos certames, o que gera atraso nos mesmos,
pois as empresas desejam vencer todas as licitações.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1209/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1942/05, de autoria do nobre
vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR e outro, solicitan-
do que seja estudada a possibilidade de nomeação de uma rua
ou logradouro público com o nome de BENEDITO BARBOSA,
informamos que o cópia do requerimento foi encaminhada ao
Departamento de Cadastro para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1210/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1943/05, de autoria do nobre
vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR e outro, solicitan-
do que seja informado sobre o andamento das tratativas para a
reforma do prédio da escola Dona Benê de Andrade, informa-
mos que a obra está sendo licitada com recursos da Secretaria
da Educação e esperamos que não haja impugnação por parte
das empresas concorrentes.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1211/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1944/05, de autoria do nobre
vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR e outro, solicitan-
do que seja informado sobre qual o piso salarial dos funcionári-
os públicos da equipe de limpeza pública das ruas (varredores),
grau de insalubridade dos mesmos, bem como se existem funci-
onários com grau de insalubridade diferentes nessa função,
informamos que cópia do requerimento foi encaminhada ao De-
partamento de Recursos Humanos para esclarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR

Ofício nº 1212/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1955/05, de autoria da nobre
vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P.PEREIRA, solicitando que
seja corrigida a grafia do nome da personalidade dada a Praça
Nylcea Guercio Scigliano, informamos que o nome da praça está
escrito de acordo com os dados fornecidos pela família, mas
cópia do requerimento foi encaminhada ao Departamento de
cadastro para que seja verificado.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei Complementar n.º 62, de 30 de
novembro de 2.005

(Dispõe sobre criação de cargo e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré,usando das atribuições que lhe foram
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 criado o cargo em comissão, abaixo relaciona-
do no Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, que passará a fazer parte inte-
grante do anexo II da Lei 274, de 21 de março de 1.995
QTDE CARGO REFERÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 Coordenador de 12 14.01.00-3190.00-18.541.7025.9088

Educação Ambiental
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS

Lei nº 781, de 30 de novembro de 2.005
(Revoga a Lei n.º 535, de 22 de dezembro de 2.003 e dá ou-

tras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-

cia Turística de Avaré,usando das atribuições que lhe foram

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 revogada a Lei n.º 535, de 22 de dezembro de

2.003, que autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras

à Empresa FADES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Lei nº 782, de 30 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre a elevação de crédito e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,usando das atribuições que lhe foram conferi-
das 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 Executivo Municipal autorizado a proceder a elevação do crédito especial até o valor de R$ 303.000,00 (Trezentos
e Três Mil Reais)      necessários para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente, observando as classificações
institucionais, econômicas e funcional programática:-

Local Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
03.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.03.03 Limpeza Pública e Aterro Sanitário

3.1.90.00 15.452.6005.6002 370 Pessoal e Encargos 180.000,00
3.1.90.00 15.452.6005.6042 374 Pessoal e Encargos 97.000,00

03.03.04 Depto. de Praças Parques e Jardins
3.1.90.00 15.452.6010.6122 379 Pessoal e Encargos 6.000,00

10.00.00 Secretaria Mun. Bem Estar Social
10.01.04 3.1.90.00 15.452.6045.6814 344 Pessoal e Encargos 16.000,00
20.00.00 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE
20.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3.1.90.00 15.451.6030.6504 321 Pessoal e Encargos 2.000,00
20.02.00 Depto. Fiscalização e controle trafego

3.1.90.00 15.451.6030.6524 339 Manutenção da Jari 2.000,00
TOTAL............................................................ 303.000,00

Artigo 2º -  O Valor de 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:-

Local Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete e Dependências

3.1.90.00 04.122.8015.9098 9 Pessoal e Encargos 30.000,00
02.01.01 Fundo Municipal de Solidariedade

3.1.90.00 08.122.4090.9052 17 Pessoal e Encargos 55.000,00
02.04.00 Procuradoria Jurídica

3.1.90.00 04.122.8015.9098 25 Pessoal e Encargos 19.000,00
3.1.90.00 28.246.9015.0214 26 Pessoal e Encargos 37.000,00

  03.00.00   SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 
03.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3.1.90.00 04.272.8090.9104 38 Pessoal e Encargos 35.000,00
03.02.00 Depto. Administração-Garagem

3.1.90.00 04.122.6090.6902 353 Pessoal e Encargos 47.000,00
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.01 Depto. Manutenção Bens Públicos

3.1.90.00 15.122.6090.6904 356 Pessoal e Encargos 26.000,00 
 03.03.03   Manutenção Aterro Sanitário  

3.1.90.00 15.452.6005.6052 376 Pessoal e Encargos 14.000,00
03.03.06 Depto. Manut. Transporte Municipal

3.1.90.00 15.122.6090.6912 384 Pessoal e Encargos 30.000,00
05.00.00 SECRETARIA MUN. COMUNICAÇÃO
05.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3.1.90.00 04.126.8005.9094 48 Pessoal  e Encargos 10.000,00
TOTAL..................................................... 303.000,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro

de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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DECRETOS

Decreto nº 1.050 de 23 de Novembro de 2.005
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º – Fica autorizado na Contabilidade do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré –
AVAREPREV abrir nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º da
Lei Municipal nº 538 de 29 de Dezembro de 2.003, e da Lei
Municipal nº 670 de 25/11/2004, o CRÉDITO no valor de R$
20.000,00 (Vinte Mil Reais), para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente, observando as classificações
Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-

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, da seguinte
Dotação Orçamentária:-

Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 23 de No-
vembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura. na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.055, de 23 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre anulação de ato administrativo que

contém vício insanável)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o, que o Município pretende ocupar todas
as dependências do Parque de Exposições “Fernando Cruz Pi-
mentel” para uso próprio e em favor da comunidade como um
todo;
C o n s i d e r a n d o, que o Parque de Exposições encontra-
se em fase de remodelagem, de reconstrução e de adequação
de suas dependências as necessidades de melhor aproveita-
mento daquele local para a Comunidade Avareense;
C o n s i d e r a n d o, que a Lei Municipal nº 672, de 02 de
dezembro de 2.004, que autoriza a concessão de uso não one-
rosa de bem público, quando em seu artigo 2º, dispensa o pro-
cedimento licitatório, contraria frontalmente o artigo 37, da Cons-
tituição Federal, o artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de
Licitações e Contratos na Administração Pública e o artigo 119, §
1º, da Lei Orgânica do Município;
C o n s i d e r a n d o, que prevalece o interesse público em
relação ao privado no que tange aos Contratos Administrativos,
sendo necessário, pa a dispensa de concorrência, a justifica-
ção de interesse público ser  embasada em fatos incontestá-
veis, de extremo interesse ao Poder Público e a Comunidade,
que se sobreponha o interesse público em relação ao conces-
sionário, fato inocorrente na celebração do Contrato entre a
Prefeitura e o Rotary Club Jurumirim;
C o n s i d e r a n d o, que a administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adqui-
ridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial –
conforme súmula nº 473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado NULO o Contrato de Concessão de
Uso  não  oneroso de  imóvel  que  fizeram  a Prefeitura Municipal
de Avaré e o Rotary Club de Avaré Jurumirim, em 02 de dezembro

de 2.004, celebrado por autorização da Lei supra mencionada.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 23 de
novembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.056, de 23 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre anulação de ato administrativo que contém vício

insanável)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o, que o Município pretende ocupar todas
as dependências do Parque de Exposições “Fernando Cruz Pi-
mentel” para uso próprio e em favor da comunidade como um
todo;
C o n s i d e r a n d o, que o Parque de Exposições encontra-
se em fase de remodelagem, de reconstrução e de adequação
de suas dependências as necessidades de melhor aproveita-
mento daquele local para a Comunidade Avareense;
C o n s i d e r a n d o, que a Lei Municipal nº 507, de 03 de
dezembro de 1.996, que autoriza a cessão de uso de bem públi-
co, contraria frontalmente o artigo 37, da Constituição Federal, o
artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública e o artigo 119, § 1º, da Lei Orgânica
do Município;
C o n s i d e r a n d o, que prevalece o interesse público em
relação ao privado no que tange aos Contratos Administrativos,
sendo necessário, pa a dispensa de concorrência, a justifica-
ção de interesse público ser  embasada em fatos incontestá-
veis, de extremo interesse ao Poder Público e a Comunidade,
que se sobreponha o interesse público em relação ao concessi-
onário, fato inocorrente na celebração do Contrato entre a Pre-
feitura e a Sociedade Ítalo-Brasileira de Avaré;
C o n s i d e r a n d o, que a administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adqui-
ridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial –
conforme súmula nº 473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado NULO o Contrato de Cessão de  Uso
de  imóvel  que  fizeram a Prefeitura Municipal de Avaré e a
SOCIEDADE ITALO-BRASILEIRA DE AVARÉ, em 03 de dezembro
de 1.996, celebrado por autorização da Lei supra mencionada.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 23 de
novembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.057, de 29 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de

área urbana)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
C o n s i d e r a n d o :
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis do desmembramento de área matriculada sob n.º 59.008,
cujo processo, sob o nº 060/04,  já obteve as licenças da CE-
TESB, sob nºs 46000020 e 46000029, de 06 de janeiro de 2.005.
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo
único, alínea “c” da Lei Municipal nº 341, de 18 de outubro de
2.002, o Projeto de Desmembramento da área de 4.463,63 m2  da
matrícula nº 59.008, conforme Memorial descritivo abaixo:
Memorial Descritivo para Desmembramento de Lotes Urbanos.
Local- Rua Luiz Bruno- Gleba B- Alto da Colina II- Avaré SP.
Proprietário – Lucente Empreendimentos e Participações Ltda.

DESCRIÇÃO DA ÁREA TOTAL A SER DESMEMBRADA:
GLEBA B: Inicia-se junto ao marco denominado A2, cravado
junto ao alinhamento predial da Rua Luiz Bruno, seguindo desse
ponto pelo referido alinhamento predial da Rua Luiz Bruno, numa
extensão de 94,00 metros, atingindo o marco denominado B;
desse ponto deflete a esquerda em curva de concordância, raio
de 9,00 metros, numa extensão de 14,10 metros, atingindo o
marco denominado C; desse ponto deflete a esquerda e segue
na confrontação com a Rua Bertoli Ragazzini, numa extensão
de 20,50 metros, atingindo o marco denominado D; desse ponto
deflete a esquerda em curva de concordância, numa extensão
de 12,70 metros, atingindo o marco denominado E; desse ponto
deflete a esquerda e segue pelo alinhamento predial da Rua
Tenente João de Matos Mendes, numa extensão de 86,79 me-
tros, atingindo o marco denominado A.5; desse ponto deflete a
esquerda em curva de concordância, numa extensão de 10,20
metros, atingindo o marco denominado A.4; desse ponto deflete
a esquerda e segue na confrontação com a Rua Atílio Del Car-
los, numa extensão de 31,78 metros, atingindo o marco   deno-
minado  A.3;  desse  ponto  deflete  a  esquerda  em curva de
concordância, numa extensão de 12,30 metros, atingindo o mar-
co denominado A.2, cravado junto ao alinhamento predial da Rua
Luiz Bruno, local onde teve inicio essas medidas e confronta-
ções, perfazendo uma área territorial de 4.463,63 metros qua-
drados.

DESCRIÇÃO DA GLEBA B SUBDIVIDIDA EM 19 LOTES A SEGUIR:
LOTE 1-Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 9,00 me-
tros em linha reta; segue pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel na confrontação com o lote 2 na extensão de
22,00 metros; deflete a esquerda na confrontação com o lote 19
na extensão de 11,59 metros, atingindo o alinhamento predial da
Rua Atílio Del Carlos; desse ponto deflete a esquerda e segue
confrontando com a Rua Atílio Del Carlos na extensão de 13,10
metros; deflete a esquerda e segue em curva de concordância
na extensão de 12,30 metros, atingindo o ponto inicial, perfa-
zendo uma área territorial de 299,18 metros quadrados.
LOTE 2- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 12,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 3 na extensão de 22,00 metros; nos fundos
confronta com os lotes 18 e 19 na extensão de 12,00 metros e
do lado esquerdo confronta com o lote 1 na extensão de 22,00
metros, perfazendo uma área territorial de 264,00 metros qua-
drados.
LOTE 3- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 4 na extensão de 22,00 metros; nos fundos
confronta com os lotes 17 e 18 na extensão de 10,00 metros e
do lado esquerdo confronta com o lote 2 na extensão de 22,00
metros, perfazendo uma área territorial de 220,00 metros qua-
drados.
LOTE 4- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; segue pelo lado direito de quem olha dessa rua para o
imóvel na confrontação com o lote 5 na extensão de 20,00 me-
tros; deflete a direita e segue na confrontação com o lote 5 na
extensão de 1,30 metros; deflete a esquerda e segue na con-
frontação com o lote 15 na extensão de 2,00 metros, deflete a
esquerda e segue na confrontação na extensão de 11,30 me-
tros, na confrontação com os lotes 16 e 17; deflete a esquerda
e segue na confrontação com o lote 3, na extensão de 22,00
metros, atingindo o ponto inicial, perfazendo uma área territorial
de 222,60 metros quadrados.
LOTE 5- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 6 na extensão de 20,00 metros;  nos  fun-
dos  confronta  com  os  lotes 4 e 15 na extensão de 10,00
metros e do lado esquerdo confronta com o lote 4 na extensão
de 20,00 metros, perfazendo uma área territorial de 200,00 me-
tros quadrados.
LOTE 6- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 7 na extensão de 20,00 metros; nos fundos
confronta com os lotes 14 e 15 na extensão de 10,00 metros e
do lado esquerdo confronta com o lote 5 na extensão de 20,00
metros, perfazendo uma área territorial de 200,00 metros qua-
drados.
LOTE 7- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 8 na extensão de 20,00 metros; nos fundos
confronta com os lotes 13 e 14 na extensão de 10,00 metros e
do lado esquerdo confronta com o lote 6 na extensão de 20,00
metros, perfazendo uma área territorial de 200,00 metros qua-
drados.
LOTE 8- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 9 na extensão de 20,00 metros; nos fundos
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confronta com os lotes 12 e 13 na extensão de 10,00 metros e
do lado esquerdo confronta com o lote 7 na extensão de 20,00
metros, perfazendo uma área territorial de 200,00 metros qua-
drados.
LOTE 9- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 10,00
metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel
confronta com o lote 10 na extensão de 20,00 metros; nos fun-
dos confronta com os lotes 11 e 12 na extensão de 10,00 metros
e do lado esquerdo confronta com o lote 8 na extensão de 20,00
metros, perfazendo uma área territorial de 200,00 metros qua-
drados.
LOTE 10- Faz frente para a Rua Luiz Bruno onde mede 3,00
metros em linha reta; segue pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel em curva de concordância, raio de 9,00 me-
tros, na extensão de 14,10 metros; deflete a esquerda e segue
pela Rua Bertoli Ragazzini na extensão de 11,00 metros; deflete
a esquerda em ângulo reto na extensão de 12,00 metros, na
confrontação com o lote 11; deflete a esquerda em ângulo reto e
segue na confrontação com o lote 9, na extensão de 20,00
metros, atingindo o ponto inicial, perfazendo uma área territorial
de 222,18 metros quadrados.
LOTE 11- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 11,50 metros em linha reta; segue pelo lado direito de
quem olha dessa rua para o imóvel na confrontação com o lote
12 na extensão de 19,28 metros; deflete a esquerda e segue na
confrontação com os lotes 9 e 10 na extensão de 20,50 metros,
atingindo o alinhamento  predial  da  Rua  Bertoli  Ragazzini na
extensão de 9,50 metros, deflete a esquerda em curva de con-
cordância na extensão de 12,70 metros, atingindo o ponto inici-
al, perfazendo uma área territorial de 341,43 metros quadrados.
LOTE 12- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,28 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 13 na extensão de 20,54
metros; nos fundos confronta com os lotes 08 e 09 na extensão
de 10,20 metros e do lado esquerdo confronta com o lote 11 na
extensão de 19,28 metros, perfazendo uma área territorial de
203,87 metros quadrados.
LOTE 13- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,10 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 14 na extensão de 21,80
metros; nos fundos confronta com os lotes 07 e 08 na extensão
de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o lote 12 na
extensão de 20,54 metros, perfazendo uma área territorial de
212,75 metros quadrados.
LOTE 14- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,09 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 15 na extensão de 23,02
metros; nos fundos confronta com os lotes 06 e 07 na extensão
de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o lote 13 na
extensão de 21,80 metros, perfazendo uma área territorial de
225,10 metros quadrados.
LOTE 15- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,15 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 4 e lote 16 na extensão de
24,24 metros; nos fundos confronta com os lotes 05 e 06 na
extensão de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o
lote 14 na extensão de 23,02 metros, perfazendo uma área
territorial de 238,07 metros quadrados.
LOTE 16- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,07 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 17 na extensão de 23,44
metros; nos fundos confronta com o lote 04 na extensão de
10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o lote 15 na
extensão de 22,24 metros, perfazendo uma área territorial de
229,19 metros quadrados.
LOTE 17- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,07 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 18 na extensão de 24,63
metros; nos fundos confronta com os lotes 03 e 04 na extensão
de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o lote 16 na
extensão de 23,44 metros, perfazendo uma área territorial de
241,19 metros quadrados.
LOTE 18- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 10,13 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o lote 19 na extensão de 25,82
metros; nos fundos confronta com os lotes 02 e 03 na extensão
de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o lote 17 na
extensão de 24,63 metros, perfazendo uma área territorial de
253,88 metros quadrados.
LOTE 19- Faz frente para a Rua Tenente João de Matos Mendes
onde mede 4,40 metros em linha reta; segue pelo lado direito de
quem olha dessa rua para o imóvel em curva de concordância,
na extensão de 10,20 metros; deflete a esquerda e segue na
confrontação com a Rua Atílio Del Carlos na extensão de 18,68
metros; deflete a esquerda e segue na confrontação com os
lotes 1 e 2 na extensão de 14,89 metros; deflete a esquerda em

ângulo reto e segue na confrontação com o lote 18 na extensão
de 25,82 metros, atingindo o ponto inicial perfazendo uma área
territorial de 290,19 metros quadrados.
Artigo 2º - Fica revogado o Decreto nº 1.020, de 06 de outubro
de 2.005, que Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmem-
bramento de área urbana.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.058, de 29 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

futura desapropriação, e dá outras providências)

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 declarada de utilidade pública, a área de terras
medindo 1.860,00 m2, de propriedade da CASA DA CRIANÇA

SANTA ELIZABETH, localizado no Loteamento Santa Elizabeth
IV, Município de Avaré, que será utilizado para fins de futura
desapropriação:-
Local:- Loteamento Santa Elizabeth IV
Proprietário:- CASA DA CRIANÇA SANTA ELIZABETH
Área:- 1.860,00 m2;
Descrição da Área a ser desmembrada
“O lote de terreno sob nº 443 (quatrocentos e quarenta e três),
com a área total de 1.860,00 m2, com frente para a rua 10, onde
mede 46,50 metros, confrontando pelo lado direito para o Siste-
ma de Lazer número 01, onde mede trinta e cinco metros, pelo
lado esquerdo confronta com o sistema de Lazer nº 02, onde
mede quarenta metros, e com os fundos para a faixa de prote-
ção hídrica, onde mede 43,50 metros, objeto da matricula 13.438
do CRI.”
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapro-
priação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de novembro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

COMUNICADO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através do
Departamento de Recursos Humanos, comunica, que
em comemoração ao Dia do Funcionário Público, dia
28 p.p., foram sorteados brindes e solicitamos aos
funcionários que ainda não retiraram, que o façam o
mais breve possível, a saber:

Bonés
Benedito Eugênio Dorth
Clodoaldo José Rodrigues
Elza Ap. de Oliveira Quintino
Genivaldo José da Silva
Lilian Augusto
Melissa Batista da Silva
Monica Ap. Nunes Simioni
Newton Alves Rodrigues
Ruth Ap. de Oliveira

Camisetas/Bonés
José Eduardo Q. Nassar
Luciana Ap. dos Santos
Roque de Campos
Sueli de Fátima Gomes Pera

Óculos de Sol
Dulce Ap. Machado
Marcelo  da Silva
Marli Batista de Freitas
Moacir José de Godoy

Relógios de pulso
Andréia Aline de Souza Lenira
Beatriz Kurmann
Carlos Roberto Soares
Décio Carlos Vieira
Edson Ap. Santino
Erivânia Rodrigues da Silva
Eunice Leite da Silva
Mariel Pires Batista
Paulo Alex Antunes Pinto
Sidney José Nunes

Atenciosamente

Departamento de Recursos Humanos

CADASTRAMENTO DO
PROGRAMA AÇÃO JOVEM

A Secretaria do Bem Estar Social comunica que do dia 16/11/

2005 ao dia 20/12/2005 das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às

17h00, serão realizados os cadastramentos dos estudantes

de 15 a 24 anos de idade, com renda familiar até 02 salários

mínimos.

Comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, munidos dos

documentos de todos os membros da casa:

- Carteira de Identidade;

- CPF;

- Título de Eleitor;

- Carteira de Trabalho;

- Certidão de Nascimento;

- Certidão de Casamento;

- Conta de Luz/Água;

- Comprovante de Escolaridade do Estudante Interessado

Secretaria Municipal do Bem Estar Social

Retire gratuitamente

o Semanário Oficial

da Estância Turística

de Avaré no Paço

Municipal e nas

Bancas de Jornais
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Decreto nº 1.060, de 30 de novembro de 2.005

(Dispõe sobre a elevação de crédito e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,usando das atribuições que lhe foram conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º -  Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei nº 782, de 30 de novembro de 2.005,  a proceder a elevação
do crédito especial até o valor de R$ 303.000,00 (Trezentos e Três Mil Reais)    necessários para suplementar as seguintes dotações
do orçamento vigente, observando as classificações institucionais, econômicas e funcional programática:-

Local Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
03.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.03.03 Limpeza Pública e Aterro Sanitário

3.1.90.00 15.452.6005.6002 370 Pessoal e Encargos 180.000,00
3.1.90.00 15.452.6005.6042 374 Pessoal e Encargos 97.000,00

03.03.04 Depto. de Praças Parques e Jardins
3.1.90.00 15.452.6010.6122 379 Pessoal e Encargos 6.000,00

10.00.00 Secretaria Mun. Bem Estar Social
10.01.04 3.1.90.00 15.452.6045.6814 344 Pessoal e Encargos 16.000,00
20.00.00 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE
20.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3.1.90.00 15.451.6030.6504 321 Pessoal e Encargos 2.000,00
20.02.00 Depto. Fiscalização e controle trafego

3.1.90.00 15.451.6030.6524 339 Manutenção da Jari 2.000,00
TOTAL............................................................ 303.000,00

Artigo 2º -  O Valor de 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:-

Local Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete e Dependências

3.1.90.00 04.122.8015.9098 9 Pessoal e Encargos 30.000,00
02.01.01 Fundo Municipal de Solidariedade

3.1.90.00 08.122.4090.9052 17 Pessoal e Encargos 55.000,00
02.04.00 Procuradoria Jurídica

3.1.90.00 04.122.8015.9098 25 Pessoal e Encargos 19.000,00
3.1.90.00 28.246.9015.0214 26 Pessoal e Encargos 37.000,00

  03.00.00   SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO 
03.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3.1.90.00 04.272.8090.9104 38 Pessoal e Encargos 35.000,00
03.02.00 Depto. Administração-Garagem

3.1.90.00 04.122.6090.6902 353 Pessoal e Encargos 47.000,00
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.01 Depto. Manutenção Bens Públicos

3.1.90.00 15.122.6090.6904 356 Pessoal e Encargos 26.000,00 
 03.03.03   Manutenção Aterro Sanitário  

3.1.90.00 15.452.6005.6052 376 Pessoal e Encargos 14.000,00
03.03.06 Depto. Manut. Transporte Municipal

3.1.90.00 15.122.6090.6912 384 Pessoal e Encargos 30.000,00
05.00.00 SECRETARIA MUN. COMUNICAÇÃO
05.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3.1.90.00 04.126.8005.9094 48 Pessoal  e Encargos 10.000,00
TOTAL..................................................... 303.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

NOVOS TÍTULOS ADQUIRIDOS
PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Já se encontram disponíveis aos sócios os
títulos abaixo relacionados:

FICÇÃO
Harry Potter e a Ordem da Fênix – J.K. Rowling
O Pistoleiro – v. I – Stephen King
A escolha dos Três – v. II Stephen King
Martelo de Eden – Ken Follet
NÃO FICÇÃO
Almanaque Anos 80 – Luiz André Alzer e Mariana
Claudino
Revelando o Código da Vinci – Martin Lunn
O Código Da Vinci – Dan Brown
AUTO AJUDA E ESOTERISMO
Um amor de verdade – Zibia Gasparetto
Quando chega a hora – Zibia Gasparetto
Pais Brilhantes, Professores Fascinantes –
Augusto Cury
Nunca desista dos seus sonhos – Augusto Cury
A semente da vitória – Nuno Cobra
Onze Minutos – Paulo Coelho
O Zahir – Paulo Coelho
As vidas de Chico Xavier – Marcel Souto Maior
DIDÁTICOS
Introdução Ilustrada a Genética – vol. Único – Larry
Gonick
Administração de Recursos Humanos – Idalberto
Chiavenato
O mundo contemporâneo – Demetrio Magnoli
LITERATURA BRASILEIRA
Tutaméia – Guimarães Rosa
Mad Maria – Marcio Souza
O melhor das comédias da vida privada – Luiz
Fernando Veríssimo
CULTURA
Aids e o Teatro – 15 dramaturgias de prevenção –
Coleção Valores e Atitudes – Senac/RJ
Brincando com Teatro de Bonecos – Rosana Rios
– Ed. Global
EDUCAÇÃO
Educação como Prática da Liberdade – Paulo
Freire
Ensinar e Aprender com Paulo Freire – 40 horas 40
anos depois – Nilcéa L. Pelandré
Medo e Ousadia – Paulo Freire
DOAÇÕES
Anjos e Demônios – Dan Brown
Fortaleza Digital – Dan Brown
Código Da Vinci – Dan Brown
O Terceiro Gêmeo – Ken Follett
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Na última quarta-
feira (dia 30/11) foi
inaugurada a Delegacia
de Ensino de Avaré. O
órgão do Governo do
Estado estava fixado
em Avaré, mas devido
a problemas políticos,
foi transferido para Pi-
raju. Agora, através de
contatos políticos e pe-
didos feitos pela muni-

Inaugurada a Delegacia de Ensino em Avaré
cipalidade, a Delegacia
de Ensino volta para a
Estância Turística Avaré.

A Delegacia de En-
sino estará funcionando
no prédio do antigo
Cefan, na Avenida Mi-
sael Eufrásio Leal, 857.

Com a Delegacia de
Ensino voltando para
Avaré os professores
da rede estadual da ci-

dade serão beneficia-
dos, pois não terão que
se deslocar até Piraju
para resolverem seus
assuntos. Além disto,
também será importan-
te para o desenvolvi-
mento local, pois Ava-
ré passa a ser um pólo
regional e atenderá di-
versos municípios da
região.

Delegacia de Ensino passa a funcionar no antigo prédio do Cefam
No próximo dia

10 de dezembro es-
tará acontecendo em
Avaré a campanha
de doação de san-
gue, que contará com
a presença de profis-
s ionais  do Hemo-
centro da Unesp de
Botucatu.

A coleta será feita
no Centro de Saúde
da Rua Acre e acon-
tecerá das 8 da ma-
nhã às 12 horas.

Para participar da
campanha é preciso:
apresentar o RG; ter
boa saúde; ter entre
18  e  60  anos ;  te r
mais de 50 quilos;
não estar em jejum;
não ter tido doenças
infecciosas; não ter
vida sexual promís-
cua; não ser usuário
de drogas; não inge-
rir bebida alcoólica
24 horas antes  da
doação;  não es tar
grávida ou amamen-
tando; não ter diabe-
te; não ter pressão
alta; não ter doença
de Chagas; não ter
hepatite; não ter ma-

Campanha de doação de
sangue acontece no dia 10

lária; não ter convul-
sões; não ter labirin-
tite; não ter AIDS;
não ter feito tatuagens
há menos de um ano;
não ter tido diarréia
nos últimos 15 dias;
não ter tomado anti-
biótico há 15 dias.

É importante sali-
entar que todo mate-
rial utilizado na cole-
ta do sangue é des-
cartável, eliminando
qualquer risco ao do-
ador.

A ciência avançou
muito e fez várias
descober tas .  Mas
ainda não foi encon-

trado um substituto
para o sangue huma-
no. Por isso, sempre
que uma pessoa pre-
cisa de uma transfu-
são de sangue para
sobrev iver  e la  só
pode contar com a
solidariedade de ou-
tras pessoas.

Doar  sangue  é
simples, rápido e se-
guro .  Mas ,  para
quem recebe, esse
gesto não é nada sim-
ples. Ele vale a vida.
Ser um doador faz
bem porque a satisfa-
ção de salvar vidas é
a maior recompensa.

Uma equipe da TV
Modelo estará em Ava-
ré no domingo (dia 4/
11) para gravação do
Programa Revista de
Sábado. A gravação
acontecerá no Recinto
da Emapa, quando o

TV Modelo grava programa
durante Emapa

paraquedista Paulo
Assis estará saltando
de pára-quedas no
centro da arena. Na
oportunidade o para-
quedista estará vestido
de Papai Noel, já que
o programa será exibi-

do no dia 24 de de-
zembro. Os apresenta-
dores do programa
também estarão saltan-
do de pára-quedas. Os
saltos estão programa-
dos para acontecer às
15 horas.
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No último dia 22
de novembro, na sede
Social do Centro Ava-
reense, foi realizado o
I Encontro Regional
dos Conselhos Muni-
cipais de Educação.
Avaré se tornou pólo
regional dos Conse-
lhos Municipais de
Educação, com a par-
ticipação de 23 muni-
cípios.

Com a presença
maciça dos conselhei-
ros, o objetivo do en-
contro foi estimular a
integração entre os
Conselhos, incentivar
o seu fortalecimento,
ampliar a capacidade
de atuação dos con-

Conselhos de Educação participam de encontro em Avaré
O encontro contou

com a presença de
Marcos Mendonça,
vice-presidente do
Conselho Municipal de
São Paulo, que contri-
buiu com sua experiên-
cia e orientações.

Os Conselhos
Municipais têm fun-
ções consultivas, pro-
positivas, mobilizado-
ra, deliberativa, nor-
mativa e de acompa-
nhamento de controle
social e fiscalizadora.
Buscam garantir a uni-
versalização dos direi-
tos básicos que pro-
movam o exercício da
cidadania através da
participação popular

selheiros, consolidar uma
estrutura educacional
que garanta a inclusão

social e permita, com efi-
ciência, a participação
coletiva, além da avalia-

ção das ações pedagó-
gicas e administrativas do
poder municipal.

gestão e controle so-
cial das políticas públi-
cas e valorização do
magistério.

Fazem parte do
Pólo Regional dos
Conselhos Municipais
de Avaré, os seguintes
municípios: Águas de
Santa Bárbara, Aran-
du, Barão de Antoni-
na, Botucatu, Cerquei-
ra César,  Coronel
Macedo, Fartura, Ia-
ras, Itaí, Itapeva, Ita-
poranga,  I tat inga,
Manduri, Óleo, Para-
napanema, Piraju,
Pratânia, São Manuel,
Sarutaiá, Taguaí, Ta-
quarituba, Tejupá e
Timburi.

Conselheiros de toda região participaram do encontro

Alunos da Educação
de Jovens e Adultos
(EJA) da rede municipal
de ensino participaram
do I Expoeja – Adulto
Também Faz Arte. Parti-
ciparam alunos da 5ª e 6ª
séries do Ensino Funda-
mental e 1ª série do Ensi-
no Médio. A exposição
foi realizada com desfile
de roupas confecciona-
dos com material reciclá-
vel, exposição de traba-
lhos manuais e releituras
de obras de arte.

Foram realizados três
eventos, sendo no dia 26
de outubro na Escola
Professora Maria There-
sa de Oliveira Picalho, no
dia 7 de novembro na
Escola Professor Flávio
Nascimento e encerrado
no último dia 21 na Es-
cola Professora Maria
Nazareth Abs Pimentel,
juntamente com os alunos
da Escola Carlos Papa.

Alunos da EJA participam
de exposição

Os trabalhos dos alu-
nos foram coordenador
durante todo o semestre
pelas professoras de arte,
Luzia Helena Veiga e
Margarete Paludo, junta-
mente com a professora
coordenadora do EJA,
Suplência II, Irma Apa-
recida de Souza Rocha.

Os três melhores tra-
balhos de cada escola na
categoria roupas foram
premiados com brindes
oferecidos pelos comer-
ciantes de Avaré.

Outra grande cola-
boração foi dada pela
aluna Andréia, da Escola

Dondoca que, juntamen-
te com outras duas cole-
gas, apresentou um nú-
mero de dança e cantou
para todos os presentes
com seu grupo musical
Ativa Som, que abrilhan-
tou o evento em todas as
escolas que participaram.

A equipe de eventos
da Secretaria Municipal
de Educação, coordena-
da pela professora Adri-
ana Vilhena.

Devido ao sucesso do
evento os organizadores já
estão trabalhando para a
realização do II Expoeja
para o próximo ano.

Professora Luzia Helena Veiga é uma das
coordenadoras do EJA

A Secretaria Muni-
cipal do Bem Estar So-
cial fará no dia 24 de
dezembro uma grande
festa para as crianças de
Avaré. Na véspera de
Natal, das 9 às 12 ho-
ras será feita uma gran-
de festa para as crian-
ças no recinto da Ema-
pa, com a distribuição
de 10 mil brinquedos,
sorvete, lanches e refri-
gerantes para crianças
de todos os bairros da
cidade.

No local haverá Pa-
pai Noel que fará a dis-
tribuição dos brinquedos
às crianças.

Para receber os
brinquedos e participar
da festa os pais deverão
cadastrar as crianças
nas nos bairros. Esse
cadastramento aconte-
cerá de 5 a 9 de dezem-
bro, sendo um dia para
cada bairro.

Bem Estar Social distribuirá 10
mil brinquedos para as crianças

Confira os Locais e Datas de
Cadastramento

Horário: das 9h00 às 17h00

Dia 05/12
- CSU – Para moradores dos bairros: Vila Martins
III e Plimec
- Escola do Camargo - Para Moradores dos
Bairros: Alto da Boa Vista, Camargo e Avaré I
- Escola Elisabeth Jesus de Freitas - Para
moradores dos Bairros: Vila Nova, São Judas e
Jardim São Paulo
Dia 06/12
- Escola José Rebouças - Para moradores dos
bairros: Santa Elizabeth, Tropical e Paraíso
- Escola Clarindo Macedo – Para moradores dos
bairros: Jurumirim e Paineiras
Dia 07/12
- Escola Orlando Cortez – Para moradores dos
bairros: Vila Operária, Vila Jardim e Vila
Esperança
- Creche José Maria Porto – Para moradores dos
Bairros: Vera Cruz e Três Marias
Dia 08/12
- Escola Ana Novaes – Para moradores dos
bairros: Ipiranga e Centro
- Escola Salim Curiati – Para moradores dos
bairros: Santana, Vila Timóteo, Bonsucesso, Vila
Martins I e II
Dia 09/12
- Escola Dona Dondoca – Para moradores dos
bairros: Brabância I, II e Brasil Novo
- Escola Duílio Gambini – Para moradores dos
bairros: Duílio Gambini, Presidencial e Santa
Mônica
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Em virtude do pro-
tocolo assinado entre a
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Avaré e o Ministério da
Cultura com o intuito de
que o município faça
parte do Sistema Naci-
onal de Cultura, no últi-
mo dia 27 de Novem-
bro no Museu Afro-bra-
sileiro no Parque do Ibi-
rapuera em São Paulo,
foi realizado um Encon-
tro dos Delegados de
Cultura do Interior do
Estado de São Paulo,
que foram eleitos nas
Conferências Munici-
pais, para que desse en-
contro fossem eleitos 30
delegados de cultura
que representarão o Es-
tado de São Paulo jun-
to ao Ministério da Cul-
tura na Conferência Na-
cional de Cultura e seis
representantes do poder
público. Dos trinta de-
legados eleitos no esta-
do, três são de Avaré.

Os delegados ava-
reenses que foram elei-
tos foram:- José Rober-
to dos Santos Freire
(Beto Freire) assessor
de gabinete da Secreta-
ria Municipal de Cultu-
ra e Lazer; Maria Apa-
recida Nogueira (Mara)
ex.Secretária Municipal
de Meio Ambiente e Ju-
liano Ramos, ator e ro-
mancista; Avaré também
conquistou uma suplên-
cia com a artesã Maria

Delegados de Cultura avareenses vão representar o Estado em Brasília
Marlene.

Além de representar
o Estado de São Paulo,
os Delegados Avareen-
ses serão representantes
diretos da Região de
Bauru que conta com 56
municípios sendo que,
desses, 17 cidades as-
sinaram o protocolo jun-
to ao Ministério da Cul-
tura.

Essa representação
terá sua primeira edição
na 1ª Conferência Na-
cional de Cultura que irá
se realizar em Brasília no
próximo período com-
preendido entre os dias
13 e 16 de Dezembro
de 2005.

Com essa represen-
tação ativa e dinâmica,
Avaré e região terão
condições, por intermé-
dio dos delegados, bus-
car recursos federais,
apresentar projetos cul-
turais e conseguir finan-
ciamentos para a aqui-
sição de patrimônios
públicos, dentre outros.

O Ministério da Cul-
tura encaminhará a nome-
ação oficial de todos os
delegados às prefeituras
municipais das quais os
mesmos fazem parte.
Cabe lembrar que parti-
ciparam da reunião apro-
ximadamente 230 repre-
sentantes de 200 municí-
pios paulistas e Avaré
conquistou uma grande
representação junto ao
Ministério da Cultura.
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