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Avaré recebe obras importantes
no mês de seu aniversário

Praça Rui Barbosa recebeu calçada em mosaico português

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré iniciou neste mês de
setembro uma série de
inaugurações de obras
importantes para a ci-
dade. As inaugurações
coincidem com o mês
em que Avaré comple-
ta 145 anos.

Dentre as obras es-
tão pavimentações de
ruas e avenidas impor-
tantes, reformas de es-
colas e novas praças
que dão um melhor as-
pecto para a cidade tu-
rística que pretende
cada vez mais atrair vi-
sitantes.

Prefeitura realizou melhorias na Praça Juca Novaes

Para atrair os turis-
tas é necessário que a
cidade tenha atrativos.
Pensando desta forma
a Prefeitura está entre-
gando as melhorias,
como as novas praças.
Na Praça Juca Nova-
es, onde está localiza-
do o Paço Municipal,
a Prefeitura retirou a
antiga calçada de con-
creto, que estava pra-
ticamente deteriorada,
para a colocação do
piso em mosaico por-
tuguês.

O mesmo foi feito
na Praça Rui Barbosa,
onde atualmente está

localizado um dos pré-
dios mais antigos da ci-
dade, onde já funcionou
o antigo Fórum e cadeia
e hoje abriga o Museu
Anita Ferreira de Ma-
ria e a Secretaria da
Cultura. O local estava
totalmente abandona-
do. No ano passado a
Prefeitura entregou a
reforma do Prédio e
nesta semana a reurba-
nização da praça. A
exemplo do que foi fei-
to na Praça Juca Nova-
es, a Prefeitura retirou
a calçada em concreto
para a colocação de
mosaico português.

Contando com o
apoio da Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, será realizado no
dia 17 de setembro em
Avaré, uma das etapas
do Campeonato Regio-
nal de Kart. A prova faz
parte dos festejos do
aniversário de Avaré.

O evento contará
com a participação de
equipes e pilotos que dis-
putam o Campeonato
Paulista e Brasileiro de
Kart. Com isso a prova
deverá ser uma das mais
disputadas dos últimos

Prova de kart faz parte da
programação de aniversário de Avaré

tempos, com alto nível téc-
nico, pois alguns dos me-
lhores pilotos da atualida-
de estarão em Avaré.

A prova será realiza-
da pelo Avaré Kart Clu-
be, que tem como presi-
dente Vanderley Maria
Valente, além de colabo-
radores como Serginho e
Luiz. Segundo os organi-
zadores a prova terá cro-
nometragem oficial, dire-
tor de provas, troféus, ar-
quibancada para o públi-
co, som e locução espe-
cializados, bem como
ambulância e equipe de

enfermeiros e médicos
de plantão.

De acordo com o
presidente do Avaré
Kart Clube, as ativida-
des no recinto deverão
começar no sábado,
com a visita dos pilotos
na pista. No domingo
(dia 17) a movimentação
começa a partir das 9
horas com a tomada de
tempo oficial e treina-
mento dos pilotos. A tar-
de, a partir das 14 horas
começam as provas.
Em todos os dias a en-
trada é franca.



ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

RUA RIO GRANDE DO SUL  Nº 1810
  3711-2555

comunicacao@avare.sp.gov.br

Diretor Presidente: Rodivaldo Ripoli
Diretor Vice Presidente: João Batista Leme
Diretor Responsável: João Luiz Ramalho

EXPEDIENTE

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO:
EDITORA VIEIRA AIRES LTDA

RUA ALAGOAS, 2001 - AVARÉ/SP
FONE (14) 3733 5280

Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré,
criado pela Lei municipal nº 037/2001 e Registrado no

Livro de Jornais Oficina Impressora Empresas de
Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17 (dezessete)

em 08.03.2004.

Esta é uma publicação semanal, com circulação aos
sábados, podendo ser retirada em bancas de jornais

e repartições públicas.

Tiragem: 5.000 exemplares

ALMOXARIFADO DA SAÚDE ................................... 3732-7144

ARQUIVO MORTO .................................................... 3732-8464

AMBULATÓRIO DST / AIDS ...................................... 3732-5030

BANCO DO POVO .................................................... 3732-6101

BIBLIOTECA MUNICIPAL............................................ 3733-6004

CAMPING MUNICIPAL ................................................ 3731-9153

CASA DA MULHER ................................................... 3732-1744

CASA  ABRIGO FEMININO ........................................ 3732-6012

CASA ABRIGO MASCULINO .................................... 3733-1967

CASA DUPIÁ ............................................................. 3731-1595

CASA TRANSITÓRIA ................................................ 3733-2157

CENTRO ADMINISTRATIVO ...................................... 3711-2533

CPD ........................................................................... 3732-5335

CENTRO EDUCAÇÃO (CENTRINHO) ........................ 3733-4775

CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA

DA SAÚDE DO TRABALHADOR .............................. 3732-7203

CENTRO COMUNITÁRIO BANDEIRANTE .................. 3732-0902

CEI JANDIRA PEREIRA .............................................. 3733-9798

CEI CAROLINA PUZIELO ........................................... 3732-0699

CEI ANA SOARES DE OLIVEIRA ............................... 3731-1441

CEI SANTA TEREZINHA ............................................ 3732-0033

CEI DONA BIDUNGA ................................................. 3733-3050

CEI DONA OLGA GIRALDI BRITO ............................. 3732-7826

CEI ANTONIA DA SILVA DIAS (BARRA GRANDE) .... 3733-6688

CEI JOSÉ MARIA PORTO .......................................... 3733-1946

CORPO DE BOMBEIROS ........................................... 3733-1563/

3732-5758/

193

CONSELHO TUTELAR .............................................. 3732-1199

COMUNIDADE TERAPÊUTA (CHÁCARA PRIMAVERA) .. 3733-2666

CSU-CENTRO SOCIAL URBANO .............................. 3732-2466

COZINHA PILOTO-DEPÓSITO ................................... 3732-5997

COZINHA PILOTO ..................................................... 3733-4885/

3733-7015

DELEGACIA- POSTO DE INVESTIGAÇÃO ............... 3733-5404

EMEI DONA ANNA NOVAES ..................................... 3733-5353/

3733-7727

EMEIEF ORLANDO CORTEZ ..................................... 3733-8246

EMEIEF MANECO DIONÍSIO 3733-9001/

3732-2411

EMEIEF PROFº ZAINE ZEQUI OLIVEIRA ................... 3733-9099/

3733-5363

EMEIEF SALIM ANTONIO CURIATI ............................. 3733-9599/

3732-2868

EMEIEF PROFº CLARINDO MACEDO ........................ 3733-3442/

3733-7019

EMEF PROFº VITOR LAMPARELLI ........................... 3732-2342/

37335225

EMEF PROFº ELIZABETH JESUS DE FREITAS ......... 3732-4200/

3733-9448

EMEIES FLÁVIO NASCIMENTO ................................. 3733-5333/

3733-6559

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

EMEIES PROFº MARIA TEREZA DE O. PICALHO ...... 3733-7017/

3733-6662

EMEI ALZIRA PAVÃO ................................................ 3733-7016

EMEIEF JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO .............. 3733-7018/

37334944

EMEF MARIA NAZARÉ ABS PIMENTEL .................... 3732-8686

EMEF LICÍNIA DE OLIVEIRA GUAZELLI ..................... 3732-8998

EMEF CELINA VILELA D. BRUNO .............................. 3731-7177

EMEF EVANI ELAINE BATOCHIO CASOLATO .......... 3731-7022

EMAPA ...................................................................... 3731-1843/

3733-1549

FEBEM ....................................................................... 3733-2677

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

3733-1536/

3733-8866

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

0800 707 0770

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

INCRA ........................................................................ 3711-2547

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSF IV DR. CARLOS  APARECIDO BANDEIRA ........ 3731-9347

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

3732-9022/

0800 770 1920

PASSE ESCOLAR ..................................................... 3733-4440

3711-2219

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

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

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

3733-7565

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

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

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

3733-7177

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

3732-8263

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

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

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

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

3732-5057

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

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

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

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

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

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

Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543
Banca de Jornais (Triponto) - Rua S. Catarina, 1411
Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº
Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº
Abavil - Rua Pernambuco, 1346
A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Casa Chaddad - Largo São João, 200
Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290
Farmácia São Bento - Rua Pernambuco, 1318
Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Clínica do Tênis - Rua Pernambuco, 1521
Drogaria do Povo -Praça da Independência, 35
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386

POSTOS DE VENDA
DE CARTÕES DA

ZONA AZUL

AVARÉ, 16 DE SETEMBRO DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ2

Retire gratuitamente
o Semanário Oficial

da Estância Turística
de Avaré no Paço
Municipal e nas

Bancas de Jornais



AVARÉ, 16 DE SETEMBRO DE 2006 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 3

LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na
sessão do dia 11/09/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Dr. Israel Dias Novaes, expres-
sando-lhe os cumprimentos desta Casa Legislativa pelo lançamen-
to do livro “Revisão de uma Jornada”, pela Altamira Editorial.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Ciro de Moura Campos.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Pesar pelo falecimento do Sr. Francis Maikon.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Sejam oficiadas efusivas parabenizações ao trabalho do ex-
vereador desta casa, Dr. Carlos de Arruda Campos.

Gilberto Dias Soares
- Votos de parabenizações à empresa “Emporium Café”, pelos
12 anos de atividades ininterruptas em nossa cidade.

Júlio César Theodoro
- Seja oficiado à Telefônica, para que estude a possibilidade de
instalação de telefones públicos (orelhão), no bairro Alto, nas
imediações da Rua Tenente Apiaí, sendo essa uma constante
reivindicação dos moradores, que dependem desse meio de
comunicação.
- Sejam oficiados votos de parabenização à Companhia Gil Vi-
cente de Teatro de Avaré, pelo destaque teatral no Festival de
Teatro, realizado na cidade de Bernardino de Campos, no dia 30
de agosto p.p., onde brilhou, se destacando como melhor espe-
táculo, melhor direção, melhor figurino, melhor conjunto teatral e
melhor sonoplastia.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA CEVINA GOMES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO PEREIRA DUARTE.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ DOMINGUES FILHO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO QUINTILIANO SOBRINHO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA PREVEDEL DE CAMARGO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JAIME BAPTISTA CUBAS FILHO.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Seja oficiado à Diretoria Regional de Ensino, para que os ende-
reços dos alunos da Rede Estadual de Ensino sejam mantidos
atualizados, pedido esse feito especialmente pelo Conselho Tu-
telar Local, visto que, inúmeras vezes, existe a necessidade de
localização de crianças e/ou respectivos responsáveis, o que
se torna inviável, posto que os endereços constantes nas fi-
chas estudantis não correspondem à real situação.
- Seja oficiado ao Conselho Municipal da Educação e Conselho
Municipal do FUNDEF, para que os mesmos participem da audi-
ência pública para a discussão  da progressão funcional e a
promoção horizontal do Magistério Público Municipal, em data a
ser agendada com a Secretária Municipal da Educação, confor-
me cópia do requerimento nº 1277/06, em anexo.

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

com a devida Reposta)

Indicações encaminhadas na
sessão do dia 11/09/06

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, coloque placas de sinalização de trânsito na Avenida
Espanha, no sentido de melhorar o trânsito no local, visto que os
veículos não respeitam a velocidade determinada pela lei de
trânsito. Sendo que nos últimos dias ocorreram acidentes com
vítimas fatais.

Aparecido Fernandes Junior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia a instalação de placa de sinalização “PARE”, na Travessa
Congonhas, esquina com Rua Carmem Dias Faria.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar colocando um radar eletrônico na Rua Bahia, próximo à
Rua Tenente Apiaí.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, junto com o Secretário Municipal de Esportes, estude a
possibilidade de que os funcionários públicos municipais pos-
sam utilizar a quadra do ginásio para praticar esportes, aos
sábados e domingos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que seja cobrado do Secretário Municipal de Planejamento e
Obras, Sr. Paulo Décio de Souza, para que providencie reparos
na Rua Carlos Faria, Bairro Vera Cruz, onde existe um buraco.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que esteja cobrando do Secretário Municipal de Transporte e
Sistema Viário, Sr. Pedro Luiz de Souza, as placas no Bairro
Vera Cruz, uma vez que estão ocorrendo muitos acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que convide todos os secretários municipais para assistir
o campeonato de futebol na escola Anna Novaes.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o setor competente do município instale lâmpadas na
estrada que acessa a instituição Vera Cruz.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, proceda
à recuperação dos danos causados ao meio ambiente no Bairro
Pedra Preta, onde inclui área de propriedade do Sr. Manoel Gas-
par, visto que durante os períodos de chuvas, toda a água fluvial
se direciona, através de esgotos, para dentro da propriedade e,
devido ao grande declive, causa sérios danos à propriedade e
ao meio ambiente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretária Municipal de Trânsito, estude a
possibilidade de voltar a ser mão única na rua Minas Gerais, no
trecho em que atualmente passou a ser mão-dupla, visto que
está sendo uma incessante reivindicação de nossos munícipes,
pois acabou se tornando um trecho perigoso, com grande risco
de imprevisíveis acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de construir um parquinho infantil no bairro Vera Cruz, proporci-
onando um local de lazer, apropriado para crianças.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda às melhorias
de iluminação nas ruas arredores do Clube do Armandinho, visto
que é uma reivindicação dos moradores local, para garantia de
maior segurança.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à canalização
e manutenção do córrego, que passa nas proximidades do Clu-
be do Armandinho, visto que a situação atual do referido córre-
go está ocasionando mau cheiro, e riscos para a saúde dos
moradores arredores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente da Administração, estu-
de a possibilidade de intensificar a limpeza e manutenção das
ruas do Bairro Alto.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda às melhorias de ilumi-
nação no bairro Parque Industrial Jurumirim, visto que é uma rei-
vindicação dos moradores local, para garantia de maior seguran-
ça, uma vez que a iluminação do referido bairro é precária.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de construir uma creche no
Bairro Alto, visto que a necessidade se torna cada dia maior, toman-
do por base as listas de espera das creches mais próximas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de construir uma área de
Lazer e uma Quadra Poliesportiva coberta no bairro Parque Indus-
trial Jurumirim, visto que é um bairro que se torna cada vez mais
populoso, sendo tais obras de grande necessidade, principalmente
para as crianças, sendo centros de lazer e entretenimento ativida-
des saudáveis e indispensáveis para educação e o futuro de nos-
sas crianças, consequentemente de nossa sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de instalar um PSF (Programa
Saúde da Família), no bairro Parque Industrial Jurumirim, visto
que o referido bairro ainda não possui um serviço de pronto
atendimento para atender os moradores do local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de proceder ao rebaixamento da guia na Rua Marcos Tamassia,
em frente ao numeral 51, no bairro Alto da Boa Vista, possibili-
tando que o proprietário da referida residência conclua suas

obras de reforma, onde será local de garagem, faltando somen-
te o rebaixamento da guia para tal procedimento.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie, com urgência,
mais tambores ou lixeiras no Bairro Alto da Boa Vista, principal-
mente, na Rua das Palmeiras, onde havia dois latões e um deles
foi retirado ou furtado.

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria de Transporte e Sistema Viário, es-
tude a possibilidade de colocar redutores de velocidade na Rua
Minas Gerais, no trecho compreendido entre a Rua Tenente João
Dias e a Rua Padre Maurício.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do Departamento competente, providencie urgen-
temente o “cascalhamento” da estrada que liga ao bairro rural
“Água da Onça” e a Usina.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie a demarcação
de espaço dentro do recinto da FAMPOP, para que os cadeiran-
tes possam assistir aos shows e apresentações do festival.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie durante a
FAMPOP estacionamento para portadores de deficiência.

REQUERIMENTOS DIRECIONADOS AO CHEFE DO
EXECUTIVO, JÁ COM AS DEVIDAS RESPOSTAS

Ofício nº 671/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1278/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, solicitando
cópia do ato administrativo que determinou a destruição do pré-
dio público localizado na Praça Juca Novaes, informamos que o
ato que determinou a demolição do referido prédio, é de minha
inteira responsabilidade e não compete à Câmara opinar sobre o
que se deve ou não fazer, pois se assim fosse, caberia à Câma-
ra a administração do município.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 673/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1254/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO e outros,
solicitando que se estude a possibilidade de alterar o decreto
que regulamenta a lei nº 809, que disciplina o serviço de Moto-
Táxi, especificamente no que diz respeito ao item que trata da
obrigatoriedade em apresentar comprovante de regularidade com
o INSS, permitindo que esta documentação seja facultativa, in-
formamos que encaminhamos cópia a Secretaria municipal de
Transportes, para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 674/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1260/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA, solici-
tando que se estude a possibilidade de fiscalizar o Bar do Lau,
localizado na Rua Mario Bastos Cruz, no Bairro São Paulo, uma
vez que se constatou que o estabelecimento não possui banhei-
ro adequado para atender ao uso dos freqüentadores, informa-
mos que encaminhamos cópia ao Departamento de Fiscalização
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 675/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1262/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando cópia do pro-
cesso da carta convite 018/03 processo 54/03, que teve como
objeto a ampliação do centro de Educação Infantil Professora
Jandira Pereira, informamos que encaminhamos cópia ao De-
partamento de Licitação para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Ofício nº 676/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1263/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando esclarecimen-
tos sobre a demolição do prédio histórico existente na Praça
Juca Novaes, informamos que ficou mais bonita, com mais es-
paço, pois tiramos aquele entulho que ficava no meio da praça.
Convidamos o Nobre Vereador para visitar a praça e verificar “in
loco”, como a mesma ficou mais livre e bonita.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 677/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1264/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando cópia da licita-
ção carta convite nº 053/05, processo 109/05, contrato 103/05,
que teve como objeto de contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de auditoria, informamos que encami-
nhamos cópia ao Departamento de Licitação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 679/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1274/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
informações sobre quantos candidatos foram classificados para
a 2ª fase do concurso para o cargo de “Operador de Máquinas”,
informamos que encaminhamos cópia ao Departamento de Re-
cursos Humanos para providências, mas adiantamos que o re-
sultado do concurso foi publicado no Semanário do Município.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 680/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1275/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
informações sobre o motivo pelo qual várias escolas e creches
em nosso município, encontram-se sem diretoria nomeada, con-
siderando-se que existe concurso para o cargo de diretores em
aberto, informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Muni-
cipal da Educação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 681/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1276/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
esclarecimentos sobre a mudança da localização da feira livre
que acontece aos sábados na Avenida Major Rangel para o
Barracão da Ceagesp, informamos que encaminhamos cópia a
Secretaria Municipal da Agricultura, para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Tomada de Preço nº. 067/06 – Processo nº. 378/06

Objeto: Aquisição de quatro unidades de impressora matricial,
conforme edital.
Data de Encerramento: 05 de outubro de 2006, às 08:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 05 de outubro de 2006, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 14 de setembro de 2006 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE SUPRESSÃO
Tomada de Preço nº. 026/06 – Processo nº. 233/06 fica
suprimido o item 30 da Clausula Primeira do respectivo contrato,
ganho pela empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA, no valor total de R$ 26.250,00 (vinte e seis mil duzen-
tos e cinqüenta reais), o que corresponde a aproximadamen-
te 12,09% (doze vírgula nove por cento) do valor total do contra-
to, que objetiva a aquisição de medicamentos para os PSFs,
PASs e Pronto Socorro Municipal .
Assinatura do Termo de Supressão: 22 de agosto de 2006.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 053/06 – Processo nº. 314/06, 25 de
agosto de 2006, a empresa CONSTRUTORA ITAPAGÉ LTDA,
no valor global de R$ 34.709,59 (trinta e quatro mil setecentos e
nove reais e cinqüenta e nove centavos), objetivando a contra-
tação de empresa especializada para o fornecimento de materi-
ais, equipamentos e mão-de-obra para assentamento, com fina-
lidade de pavimentação das Ruas Tenente João Dias e Tenente
Apiaí - Adjudicado em: 04/09/2006.

Tomada de Preço nº. 055/06 – Processo nº. 320/06, 21 de
agosto de 2006, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no valor
global de R$ 41.190,00 (quarenta e um mil cento e noventa re-
ais), objetivando a aquisição de 01 (um) veículo zero para a
Vigilância Sanitária -  Adjudicado em: 30/08/2006.

Tomada de Preço nº. 056/06 – Processo nº. 324/06, 29 de
agosto de 2006, a empresa LABORATÓRIO ANATOMIA PATO-
LÓGICA E CITOPATOLOGIA AVARÉ S/C LTDA, precedendo
ao desconto de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o
preço da tabela do SUS, até o limite de R$ 240.000,00 (duzentos
e quarenta mil reais), objetivando a contratação de empresa
especializada para realização de exames laboratoriais (patolo-
gia clínica), com maior oferta de desconto sobre a tabela do SUS
- Adjudicado em: 06/09/2006.

Tomada de Preço nº. 057/06 – Processo nº. 327/06, 28 de
agosto de 2006, a empresa ELIANA MARIA SIMIONI ME, no valor
global de R$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trinta reais), objeti-
vando a aquisição de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora
para a Vigilância Sanitária. Adjudicado em: 05/09/2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 109/06 – Processo nº. 268/06 fica aditado no
valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), para a
empresa LANGER DONIZETI DA SILVA & CIA LTDA ME, o que
corresponde a aproximadamente 6,34% (seis vírgula trinta e
quatro por cento) do valor total adjudicado no processo licitató-
rio em questão, objetivando a aquisição de materiais gráficos
para a Vigilância de Avaré .
Assinatura do Termo Aditivo em: 1º de setembro de 2006.

TERMO DE SUPRESSÃO
Dispensa nº. 055/06 – Processo nº. 177/06 fica suprimido
objeto do respectivo contrato com a empresa COMPANHIA
BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANDA, no valor total de R$
34.250,00 (trinta e quatro mil duzentos e cinqüenta re-
ais), o que corresponde a aproximadamente 4,92% (quatro vír-
gula noventa e dois por cento) do valor total do contrato, que
objetiva a aquisição de combustíveis para a Frota Municipal.
Assinatura do Termo de Supressão: 31 de agosto de 2006

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 125/06 – Processo nº. 332/06, 10 de agosto de
2006, a empresa PAVI FORTE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA EPP, no valor global de R$ 102.694,20 (cento e
dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos),
objetivando contratação de empresa especializada com finalida-
de de pavimentação pública em lajotas e guias pré-moldadas em
concreto à Rua Manoel Aguilar - Adjudicado em: 15/08/2006.

Convite nº. 131/06 – Processo nº. 341/06, 18 de agosto de
2006, a empresa F. B. DE AMORIM VEÍCULOS, no valor global de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), objetivando a aquisição de 01
(um) veículo de transporte de passageiros do tipo ônibus rodovi-
ário para a Secretaria da Saúde - Adjudicado em: 23/08/2006.

Convite nº. 137/06 – Processo nº. 358/06, 04 de setembro de
2006, a empresa F. T. INFORMÁTICA LTDA ME, no valor global
de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), objetivando a
aquisição de 01 (um) equipamento multifuncional a laser para a
Secretaria Municipal do Turismo - Adjudicado em: 08/09/2006.

Convite nº. 138/06 – Processo nº. 360/06, 06 de setembro de
2006, a empresa GRÁFICA E PAPELARIA OCEAN LTDA ME,
no valor global de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), objeti-
vando a aquisição de materiais gráficos para a Secretaria Muni-
cipal do Turismo - Adjudicado em: 12/09/2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 107/06 – Processo nº. 354/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa IRENE
MARIA DA SILVA AVARÉ ME, com valor global de R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais), objetivando a aquisição de 01

(um) arquivo de aço para a Secretaria da Saúde, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 04 de setembro de 2006 – Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 109/06 – Processo nº. 357/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa TRIUN-
FAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA EPP, com valor global de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), objetivando a aquisição de
01 (um) compressor de ar comprimido para uso no PSF IV, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 28 de agosto de 2006 – Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 110/06 – Processo nº. 359/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa ROSA-
NA APARECIDA MARTINS THEODORO ME, com valor global de
R$ 1.649,54 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinqüenta
e quatro centavos), objetivando a aquisição de materiais odon-
tológicos para atendimento da saúde bucal, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 01 de setembro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 111/06 – Processo nº. 366/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa TRIUNFAL
MARÍLIA COMERCIAL LTDA, com valor global de R$ 1.275,00 (mil
duzentos e setenta e cinco reais), objetivando a aquisição de 8.500
(oito mil e quinhentas) unidades de seringas para a campanha de
vacinação do idoso, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2006
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 113/06 – Processo nº. 370/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa QUALI-
TY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA EPP, com valor global de R$ 26.699,25 (vinte e seis
mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos emergenciais para
todos os Postos de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de
agosto de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 114/06 – Processo nº. 373/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa CLAU-
DIA RODRIGUES DOS SANTOS EPP, com valor global de R$
79.690,00 (setenta e nove mil seiscentos e noventa reais), obje-
tivando a aquisição de medicamentos para o Centro de Saúde I,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2006 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.
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Avaré ganhará mais 265 casas populares
Continua em pleno

andamento a construção
das casas da CDHU
(Companhia de Desen-
volvimento Habitacional
Urbano) em dois bair-
ros da cidade. Um de-
les, próximo ao Bairro
do Camargo, estão sen-
do construídas 190 ca-
sas em regime de muti-
rão. O outro é nas pro-
ximidades do Bairro
Duílio Gambini, onde
estão sendo construídas
75 casas em regime de
empreitada global.

Nas proximidade do
Bairro do Camargo o
conjunto habitacional
está provisoriamente
denominado como Ava-
ré F1 e Avaré F2. O lo-
cal conta com 190 ca-
sas que estão sendo
construídas em regime
de mutirão. Os traba-
lhos realizados na obra
pelos mutuários são de
auxilio, pois existe uma
empreiteira com profis-
sionais que orientam es-
ses mutuários.

Também em parce-
ria com a CDHU (Com-
panhia de Desenvolvi-
mente Habitacional Hur-
bano) estão sendo
construídas outras 75
casas populares. O novo
conjunto habitacional
que será denominado
Cid Ferreira, está sen-
do construído nas pro-
ximidades do Bairro
Duílio Gambini.

As casas estão sen-
do construídas pela
própria CDHU e cada
moradia tem 43,18
metros quadrados de
construção.

CDHU próximo ao Bairro do Camargo: 190 casas

Conjunto Habitacional próximo ao Bairro Duílio Gambini: 75 casas

MÁRIO BIXIGA

Encerrado no dia 31
de agosto, o Refis (Pro-
grama de refinanciamen-
to da dívida ativa) nego-
ciou um total de R$
10.868.536,82. Inicia-
do em setembro de
2005 o Refis deu a
oportunidade para o
contribuinte acertar seus
débitos com a Prefeitu-
ra referentes a IPTU,
ISS, taxas, entre outros
tributos.

O Refis foi um dos
principais mecanismos
para um aumento consi-
derável da arrecadação
em 2006. Dos mais de
R$ 10 milhões negocia-
dos, R$ 2.235.402,61 já
entraram nos cofres da
Prefeitura, pois muitos
contribuintes aproveita-
ram o fato do Refis dar
desconto no pagamento
a vista e pagaram a dívi-
da em uma única parce-
la. As demais negocia-
ções chegaram até 50
meses e estão sendo pa-

Refis negocia
mais de R$ 10 milhões

da dívida ativa
gas pelos contribuintes
gradualmente.

Apesar do valor fi-
nal de negociações ter
superado R$ 10 mi-
lhões, não causou sur-
presa, pois este era o
valor esperado.

O sucesso do Refis
também teve a colabo-
ração de alguns fatores
importantes, como a agi-
lidade nas execuções fis-
cais. Anteriormente a
execução fiscal era mui-
to demorada, o que de-
sacreditava o contribuin-
te inadimplente, que tinha
a sensação de que não
seria cobrado. Hoje com
essa agilidade o contribu-
inte sabe que é melhor
acertar sua situação ao
invés de receber a exe-
cução fiscal. A informa-
tização do setor de tri-
butação também teve
um papel importante,
além disso toda a equipe
de funcionários do setor
de tributação da Prefei-
tura se empenhou ao
máximo para que o re-
sultado fosse positivo.

De acordo com a
Secretaria da Fazenda
não há previsão para um
novo Refis nos próximos
anos, já que como o
parcelamento chegou
em alguns casos a até
50 meses, é possível
que até início de 2009
continuem entrando di-
nheiro na Prefeitura des-
te último Refis.

Semana do Trânsito será de 19 a 25 de setembro
De 19 a 25 de se-

tembro acontece a
Semana do Trânsito.
Em Avaré o evento
será organizado pela
Secretaria Municipal
de Transporte e Sis-
tema Viário. Neste
ano técnicos da Se-
cretaria, além da Po-
lícia Militar, estarão

Alunos das escolas receberão orientação sobre
os cuidados que devem ser tomados no trânsito

percorrendo as escolas
informando os alunos
para os cuidados que
devem ser tomados no
trânsito.

Na oportunidade
serão apresentados ví-
deos didáticos, além de
distribuição de folders
e cartilhas para melhor
orientar os alunos.

MÁRIO BIXIGA
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Prefeitura entrega importantes melhorias para cidade

Outra importante via de acesso da região norte da cidade é a
pavimentação da Avenida Itália, entregue pela Prefeitura no dia 8. Além
da pavimentação a Prefeitura também realizou diversas melhorias como

sinalização, urbanização e iluminação.

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré iniciou na última
semana uma série de
inauguração que vi-
sam a melhoria da
condição de vida da
população.

A série de inaugu-
ração começou na
sexta-feira (dia 08/09)
com a entrega da pa-
vimentação do primei-

ro trecho do Povoado
de Barra Grande. Logo
em seguida foram inau-
gurados a rede de es-
goto do Distrito Indus-
trial, e a pavimentação
do Bairro São Judas II,
da Avenida Getúlio Var-
gas, da Avenida Itália e
da Avenida Espanha.

Na última segunda-
feira (dia 11/09) foi
inaugurada a Cobertu-

ra da quadra esportiva
da EMEF Dona Anna
Novaes de Carvalho.
Na terça-feira feira foi
entregue a cobertura da
quadra esportiva da Es-
cola José Rebouças de
Carvalho. Na quinta-
feira a Prefeitura inau-
gurou as reformas das
Praças Juca Novaes e
da Praça Rui Barbosa
(antigo Fórum).

No dia 8 a Prefeitura inaugurou a Avenida Getúlio Vargas, importante via
de acesso aos da região sul da cidade. Com mais de 50 anos de

existência, somente agora a avenida recebe a pavimentação

MÁRIO BIXIGA

A pavimentação da segunda pista da Avenida Espanha, inaugurada no
último dia 8 de setembro, garante um melhor acesso aos bairros da

região norte da cidade

O Povoado de Barra
Grande recebeu uma
importante melhoria
com a pavimentação
de boa parte das ruas
que receberam a
pavimentação em
lajota

A Escola Dona Anna Novaes de
Carvalho recebeu no último dia 11
uma importante melhoria. Trata-se

da cobertura da quadra
poliesportiva, o que garantirá melhor

segurança e comodidade para as
crianças nos momentos de lazer.

BICO FINO
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Inaugurações prosseguem nesta semana

Inaugurações
16 - SÁBADO
12:00 horas - Lançamento da Pedra fundamental do
Hotel Fazenda APCF - Vale dos Lagos - Ponte Alta
15:00 horas - Centro de Zoonoses
16:30 horas - Praças da Avenida Duque de Caxias às
17:00 horas - Praça Afif Cury - Residencial Green Village
17:30 horas - Praça Nícias de Resende  Jardim
Botânico
18:00 horas - Praça Vereador Bairro Duílio Gambini
Conjunto Residencial Avaré I
18:30 horas - Praça Paulo Roberto Justino - Bairro
Duílio Gambini
19 - TERÇA
18:00 horas - Ampliação da Creche Professora
Jandira Pereira
20 - QUARTA
18:00 horas - Ampliação da EMEIEF Professor Carlos Papa
21 - QUINTA
16:00 horas - Delegacia de Defesa da Mulher
18:00 horas - Farmácia Popular
25 - SEGUNDA
18:00 horas - Ampliação da EMEF Professora
Elizabeth Jesus de Freitas
26 - TERÇA
18:00 horas - Cobertura da quadra da EMEF Dr. Salim
Antonio Curiati
29 - SEXTA
17:00 horas - Reforma do Teatro Municipal
17:30 horas - Reforma da casa de Artesanato
30 - SÁBADO
14:30 - Ampliação da Necrópole Municipal
15:00 - Prolongamento da Avenida Misael Eufrásio
Leal da Av. Presidente Kennedy até a SP 255
16:00 - Iluminação do Bairro Costa Azul
18:00 - Prédio Escolar do Bairro Vera Cruz “Ulysses Silvestre”
* As inaugurações do 55º Batalhão da Polícia Militar e
da 3ª Companhia assim como do prédio do Instituto
Médico Legal, ficarão aguardando data entre o Estado
de São Paulo e o Município de Avaré.

Praças serão inauguradas neste sábado

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré dará prossegui-
mento nesta semana a
série de inaugurações
em comemoração aos
145 anos de Avaré.

Neste sábado (dia
16) as inaugurações
começam a partir das
12 horas com o Lan-
çamento da Pedra
Fundamental do Hotel
Fazenda da APCF, no
Vale dos Lagos, no
Bairro Ponte Alta. Às
15 horas será inaugu-
rado o Centro de Zo-
onoses. Às 16h30 terá
início a inauguração de

novas praças, começan-
do pela praça localiza-
da na Avenida Duque de
Caxias. Às 17 horas
será inaugurada a Praça
Afif Cury, no Residen-
cial Village. Às 17h30
será a Praça Nicias de
Rezende, no Jardim Bo-
tânico. A Prefeitura en-
trega, às 18h00 a Praça
Vereador Duílio Gambi-
ni, no Conjunto Habita-
cional Avaré I. Finali-
zando acontece a inau-
guração da Praça Paulo
Roberto Justino, no
Bairro Duílio Gambini.

No dia 19, às 18
horas, será inaugura-

da a ampliação da
Creche Professora
Jandira Pereira.

Na quarta-feira, dia
20, às 18 horas, acon-
tece a inauguração a
ampliação da EMEIEF
Professor Carlos Papa.

Na quinta-feira, dia
21, a Prefeitura entre-
ga a Delegacia da Mu-
lher, às 16 horas. Em
seguida, às 18 horas,
será inaugurada a Far-
mácia Popular.
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Audiência Pública mostrou as propostas do Plano Diretor
No último dia 12 de

setembro foi realizado
na sede social do Cen-
tro Avareense, mais uma
audiência pública do
Plano Diretor. Na opor-
tunidade, técnicos da
Prefeitura e da empresa
Global Consulti explica-
ram para o público pre-
sente as propostas para
elaboração do Plano
Diretor.

A população que
participou da audiência
também pôde opinar e
dar suas sugestões so-
bre o que poderia ser
incluído no projeto final
do Plano Diretor.

Para chegar às pro-
postas que foram apre-
sentadas a comissão de
elaboração do Plano
Diretor fez diversas reu-
niões e audiências públi-
cas, ouvindo as propos-
tas de entidades, asso-
ciações e população em

Técnicos explicaram a importância do Plano Diretor

MÁRIO BIXIGA

Secretaria de Educação
realizou Mostra da Arte

na Educação Infantil

Foram enfocadas diversas histórias infantis,
sempre ressaltando a “moral” de cada uma delas

Nos dias 29, 30 e
31 de agosto, na sede
social do Centro Ava-
reense, aconteceu o
evento anual de Edu-
cação Infantil da Rede
Municipal de Ensino
de Avaré, a IV Mos-
tra da Arte na Educa-
ção Infantil.

Durante o evento,
as creches, as EMEI’s
e as EMEIEF’s fize-
ram diversas apresen-
tações como: músicas,
danças, teatro, em tor-
no do tema “Reino da
Fantasia”.

Foram enfocadas

Trabalhos dos alunos fizeram parte da exposição

diversas histórias in-
fantis, sempre ressal-
tando a “moral” de
cada uma delas.

Este tema foi esco-
lhido pelas crianças
por estarem vivendo
tão de perto o con-
fronto de valores mo-
rais, éticos e sociais;
chegando até mesmo a
confusão da tão famo-
sa “luta entre o bem e
o mal”.

Dessa forma, além
do espetáculo, a mos-
tra contribuiu ainda mais
para a formação do ca-
ráter das crianças.

geral. Foram realizadas
reuniões com a popula-
ção em diversos setores
da cidade. Para isso o
município foi dividido
em setores e em cada
um deles técnicos expli-
caram a importância de
um Plano Diretor e ou-

viram as sugestões da
população.

Além disso, periodi-
camente foram realizadas
reuniões com os grupos
de trabalho, onde, além
de técnicos, também par-
ticiparam representantes
da sociedade. Cada gru-
po de trabalho ficou res-
ponsável por uma área,
ficando dividido da se-
guinte forma: Grupo de
Trabalho I  - Indústria,
Comércio e Desenvolvi-
mento Econômico, Agri-
cultura e Turismo; Grupo
de Trabalho II foi dividi-
do em três sub-grupos -
Sub-Grupo I  - Educa-
ção, Cultura e Lazer.
Sub-Grupo II  - Bem Es-

tar Social e Esportes;
Sub-Grupo III – Saúde;
Grupo de Trabalho III  -
Meio Ambiente; Grupo
de Trabalho IV  -
Transporte e Sistema
Viário, Habitação e
Obras e Planejamento;
Grupo de Trabalho V –
Administração.

Já está agendada
para o dia 19 de setem-
bro, a última audiência
pública, às 19h30, na
sede social do Centro
Avareense, quando será
apresentada minuta de
Projeto de Lei do Plano
Diretor, que posterior-
mente será enviada para
aprovação na Câmara
Municipal.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 04/2006

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica a abertura de proces-
so seletivo simplificado para a contratação por prazo determinado, de estagiários, para o
ano de 2006, acordo com a Lei Municipal nº 735/05, a saber:
I-
VAGAS CURSO SUPERIOR   REQUISITO JORNADA BOLSA AUXÍLIO Taxa de Inscrição
01 Educação  Física       Cursando a partir 30 hs semanais R$ 350,00 R$ 5,00

      do 5º (quinto) semestre
03 Direito       Cursando a partir 30 hs semanais R$ 350,00 R$ 5,00

      do 5º (quinto) semestre
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se no período de 18 à 19 de setembro de 2006, das 9:00 às
16:00hs, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na
rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 18h00, quarta-feira,     dia  20 de setembro de 2006, com duração
de até 3 (três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programá-
tico anexo, com valor total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.

Avaré, 12 de  setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - BÁSICO
PORTUGUÊS
- Ortografia oficial;
- Acentuação gráfica;
- Emprego de crase;
- Pontuação;
- Flexão nominal e verbal;
- Semântica;
- Concordância verbal e nominal;
- Emprego de tempos e modos verbais;
- Vozes do verbo;
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação;
- Fonema;
- Interpretação de texto;
- Análise sintática.
MATEMÁTICA
- Números inteiros: operações e propriedades;
- Regra de três simples e composta;
- Razões e proporções;
- Equações de primeiro e segundo graus;
- Progressões aritméticas e geométricas;
- Porcentagem;
- Juros simples e compostos;
- Sistema de medidas;
- Geometria plana;
- Frações ordinárias e decimais;
- Múltiplos e divisores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO:-
Noções de :
- Administração do Direito Constitucional
- Direito Tributário
EDUCAÇÃO FÍSICA
Noções de:
- Anatomia e Fisiologia (estruturação e funcionamento do corpo);
- Biomecânica;
- Fisiologia do Exercício;
- Nutrição;
- Princípios básicos da teoria do treinamento (prescrição da atividade física);
- Doenças Musculares – Esqueléticas, Doenças Cárdiopulmonares e Doenças    Neuroendócrinas;
- Processo de envelhecimento social, psicológico e funcional.

Decreto nº 1244, de 29 de Agosto de 2006
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Educação.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho Municipal de Educação, nos termos da
Lei Municipal n.º 334, de 12 de Setembro de 1995:-
Membros:-
MARIA CLÁUDIA BELLUZZO MAIA
Representante da Secretaria Municipal de Educação
FÁTIMA KHALAF ZEDAN
Representante dos Diretores da Rede Municipal
ZENI DA SILVA SOARES
Representante do Ensino Supletivo
MARLI SUZANA FORTEZA PAIXÃO
Representante do Ensino Superior
EMILIANA APARECIDA DA SILVA
Representante da Educação Especial
GUSTAVO JOSÉ PRADO
Representante do Ensino Fundamental
VILMA TEREZA DEOLIM
Representante do Ensino Infantil
LUCIENE PEREIRA LANÇA
Representante do Ensino Particular
REGINA QUINTINIANO STELLA
Representante das Entidades Filantrópicas
APARECIDA SONIA DE ASSIS NISHIARA
Representante de pais de alunos
ANA LEIDE GARCIA CAMPOS SILVEIRA
Representante da Rede Estadual de Ensino
JOÃO BATISTA LIMA
Representante da Sociedade Civil
Artigo 2º -  Fica revogado o Decreto nº 933, de 23 de maio de 2005, que reorganiza o Conselho
Municipal de Educação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de Agosto de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº. 1256 de 13 de SETEMBRO de 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$235.000,00(duzentos e
trinta e cinco mil reais) para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO

02.01.00 Gabinete do Prefeito e Dependências

   4490.00.00 06.181.8003.2270-22 Colaboração p/custeio e invest. 5.000,00

07. SECRETARIA MUNIC. SAÚDE

07.01.00 Fundo Municipal da Saúde

07.01.01 Gabinete do Secretário e Dependenci

   3390.00.00 10.302.1003.2011-147 Internações hosp. No municipio 200.000,00

07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   4490.00.00 10.302.1003.2012-214 Atendimento Emergencial em pron 10.000,00

17. SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

17.02.00 Divisão de Encargos Municipais

   3290.00.00 28.843.9002.0006-480 Serv. Da dívida interna- geral 20.000,00

TOTAL..................................... 235.000,00

Artigo 2º As despesas decorrentes das aplicações abertas no artigo anterior terão cobertura
oriunda de R$235.000,00(duzentos e trinta e cinco mil reais), por EXECESSO DE ARRECADAÇÃO
a se verificar no corrente exercício, em conformidade com a Lei 4320/64.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Decreto nº 1.257, de 13 de Setembro de 2006
(Dispõe sobre reorganização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle

Social do FUNDEF.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização
do Magistério, nos termos da Lei Municipal n.º 132, de 19 de agosto de 1997:-
ANITA MARSON
Representante dos Professores
MARLI VICENTE BARBOSA RODRIGUES PEÃO
Representante dos Pais de Alunos
MARINA YASUKO NOGAMI
Representante da Secretaria Municipal de Educação
MARIA CLÁUDIA BELLUZZO MAIA
Representante do Conselho da Educação
CLEUSA APARECIDA DO PRADO SIMONASSI
Representante dos Servidores Municipais
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 1160, de 25 de abril de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de Setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS

Lei nº 870 de 14 de setembro de 2006
(Dispõe sobre Alteração do Plano Plurianual 2006/2009, autoriza Abertura de Crédito

Adicional Especial e dá outras Providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica aprovada a alteração do Plano Plurianual, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Artigo 3º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior serão provenien-
tes do excesso de arrecadação a se verificar no corrente exercício de acordo com a Lei 4.320/64.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 14 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Artigo 2º - Para executar a ação neste exercício fica o Executivo autorizado a abrir Créditos
Adicionais Especiais ao Orçamento Fiscal do Município (Lei nº 783 de 08 de Dezembro de 2005)
até o limite de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e Quinhentos Mil Reais), considerando-se alterada a
Lei de Diretrizes Orçamentárias em decorrência do disposto neste artigo e no anterior, para fins de
incentivo  às Industrias a serem instaladas no município, respeitadas as legislações em vigor, a fim
de atender a programação demonstrada no quadro abaixo:
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Avaré sedia mais um encontro sobre educação ambiental
Pelo quarto ano con-

secutivo, Avaré estará
sediando o IV Diálogo
Interbacias de Educação
Ambiental em Recursos
Hídricos. Neste ano o
tema central do encontro
será “Água e Cultura”. O
evento é promovido pe-
los Comitês de Bacia Hi-
drográfica do Alto Para-
napanema, dos Rios
Aguaí e Peixe, Médio
Paranapanema, Pontal
do Paranapanema e Ti-
etê Batalha, ainda tem o
apoio da Prefeitura da
Estância Turística de Ava-
ré. O encontro estará
acontecendo de 26 a 29
de setembro, no Hotel
Berro D’Água.

Terça-Feira (dia 26/09)
16h00 às 18h00 – Credenciamento e Montagem dos Painéis
20h00 – Abertura Oficial

Quarta-Feira (dia 27/09)
8h30 – Apresentação do IV Diálogo – Objetivos

9h00 – Construindo uma Nova Cultura de Gestão da Água

10h30 – Apresentação do Projeto “Água Brasilis”
11h00 – Abertura Oficial e Visita a Exposição “Água

Brasilis” e aos Stands dos Comitês de Bacias Hi-

drográficas

12h00 – Almoço

14h00 – Espaços de Diálogos (apresentação de tra-

balhos inscritos) – Tema: Água e Cultura
14h00 – Oficinas

16h00 – Café

20h30 – Cantata “Olhos D’Água”

Programação do IV Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental em Recursos Hídricos

Quinta-Feira (dia 28/09)
8h30 – Conferência – “Mudanças climáticas e seus
efeitos no ciclo da água”
9h30 – Debates
10h30 – Mesa Redonda: Uma nova ética para a água
12h00 – Almoço
14h00 – Espaços de Diálogos (apresentação de tra-
balhos inscritos) – Tema: Água e Cultura
14h00 – Oficinas
16h00 – Café
21h00 – Atividade Cultural

Sexta-Feira (dia 29/09)
9h00 – Mesa: “Meio Ambiente e Cultura no Século 21”
10h30 – Década Brasileira da Água: depoimentos de
ações realizadas e/ou planejadas pelos participantes
11h30 – Encerramento, apresentação da síntese e
do documento do IV Diálogo e Premiação dos Me-
lhores Trabalhos

Paralelamente ao
evento, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente
estará realizando a “Expo-
sição Água e Cultura”,
que terá entrada franca
para todos que desejarem
conhecer. A mostra con-
tará com a Exposição
Água Brasilis, da Estação
Ciência da USP; maque-
te “Viva de Microbacias
Hidrográficas”, da CATI;
maquete ambiental da Sa-
besp – Ciclo de Sanea-
mento; exposição dos
Comitês de Bacias Hidro-
gráficas, ônibus escola da
CESP, Laboratório Mó-
vel da Cetesb; e veículo de
educação ambiental da 4ª
Cia da Polícia Ambiental.

O empreendedoris-
mo, desenvolvido por
meio de parcerias, tor-
nou-se uma alternativa
fundamental para a ge-
ração de trabalho e ren-
da nos municípios, uma
vez que o trabalho com
carteira assinada deixou
de ser a única alternati-
va profissional.

Dados do Serviço de
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas de São
Paulo (Sebrae-SP) mos-
tram que das mais de 7
milhões de pessoas ocu-
padas nas micro e pe-
quenas empresas paulis-
tas,  2,7 milhões são em-
pregados com carteira
(46%), 1,3 milhão sem
carteira (17%), 700 mil
são empregadores (9%)
e 2,7 milhões trabalham
por conta própria (37%).
Isso significa que 46% do
contingente de pessoal
ocupado em micro e pe-

Sebrae-SP traz empreendedorismo e conhecimento para Avaré
Programação

quenas empresas paulis-
tas são empreendedores.

Para levar informa-
ção e conhecimento so-
bre empreendedorismo
aos quatro cantos do Es-
tado, o Sebrae-SP criou
o Sebrae na Rua, a ca-
ravana de conhecimento,
que vai até onde o em-
preendedor está, com
palestras e  atividades
culturais e o espetáculo
“A Arte de Empreen-
der”, parada obrigatória
para quem sonha em
abrir sua empresa.

Entre os dias 21 e 24
de Setembro, será a vez
de Avaré  receber a Ca-
ravana do Sebrae na
Rua. Durante o Sebrae
na Rua, serão realizadas
atividades de mobiliza-
ção, como palestras e
debates - tudo com o ob-
jetivo de, além da capa-
citação técnica e geren-
cial, colocar a questão na

pauta da comunidade, da
conversa do dia-a-dia às
sessões da Câmara de
Vereadores e Prefeitura
Municipal. Temas como
Inadimplência, Planeja-
mento e Empreendedo-
rismo serão abordados
durante os dois dias.

No primeiro dia, 21 às
20h, os empreendedores
assistirão ao espetáculo A
Arte de Empreender. Cri-
ado e executado pelo Cir-
co Vox, o evento combi-
na entretenimento e in-
formação e vai discutir o
empreendedorismo na
comunidade, trazendo de-
poimentos de empresári-
os locais que ajudam a
construir o desenvolvi-
mento local. Além dos
espetáculos de mágica,
malabarismo e dinâmicas
ligadas ao empreendedo-
rismo e ao sonho de abrir
sua empresa.

Entre os dias 22 e 24,

acontece a 4º Feira Regi-
onal de Artesanato - Mer-
cado Paulista, espaço
para exposição de produ-
tos de grupos apoiados
pelo Sebrae-SP na região.
Em Avaré, artesãos de 20
municípios da região po-
derão exibir e comerci-
alizar os produtos.

“A idéia é construir um
Sebrae sob medida para
cada comunidade, ajudan-
do a desenvolver não ape-
nas os pequenos negócios,
mas também um ambien-
te favorável ao crescimen-
to e sustentação desses ne-
gócios”, afirma José Luiz
Ricca, diretor-superinten-
dente do Sebrae-SP.

O evento  é uma rea-
lização do SEBRAE-SP,
com o apoio das seguin-
tes instituições: Prefeitu-
ra Municipal de Avaré,
Secretaria Municipal de
Turismo de Avaré, Secre-
taria de Comunicação de

Avaré, Associação dos
Administradores de Em-
presa de Avaré e Região,
Associação Comercial de
Avaré,  Sindicato dos
Empregados no Comércio

,  Eduvale, Instituto de
Ensino Superior de Ava-
ré - Faccaa, Faculdade
Orígenes Lessa – Facol
e Faculdade Sudoeste
Paulista – FSP
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Show de Wanessa Camargo é a atração deste sábado na Fampop
Acontece neste sá-

bado, a partir das 21
horas, a segunda elimi-
natório da 24ª Fampop
(Feira Avareense de
Música Popular). No
encerramento acontece
o show com Wanessa
Camargo, que promete
levar um excelente pú-
blico ao Ginásio Muni-
cipal de Esportes Kim
Negrão.

Antes do show es-
tarão se apresentando
as músicas concorren-
tes da segunda elimi-
natória. A primeira eli-
minatória foi realizada

O Patrono da Fampop, Renato Teixeira, fará o
show de encerramento no domingo (dia 17)

Show de
Wanessa
Camargo

promete levar
grande público

na noite deste
sábado

na noite de sexta-feira
(dia 15), no encerra-
mento foi realizado o

show do Grupo Ira.
Na noite de quinta-fei-
ra (dia 14) foram

apresentadas as con-
correntes de Avaré.

A grande final da
Fampop acontece no
domingo (dia 17) onde
será conhecida a gran-
de vencedora deste ano.
O encerramento será
com o patrono do Fes-
tival, Renato Teixeira.

Neste ano o festival
terá uma rica premiação.
A música vencedora re-
ceberá o prêmio de R$
9 mil. O prêmio para o
segundo colocado será
de R$ 4,5 mil. O tercei-
ro colocado leva R$ 1,8
mil. Para a melhor mú-
sica avareense a premi-
ação será de R$ 2 mil.
A melhor música instru-
mental também recebe-
rá R$ 2 mil. Melhor in-
terprete, melhor instru-
mentista, melhor arran-
jo e aclamação popular
receberão o prêmio de
R$ 500,00 cada.

Galpão dará oportunidade
a empresas de agronegócio

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística
de Avaré, através de
Convênio com a Secre-
taria Estadual da Agricul-
tura e Abastecimento,
está em fase final de ade-
quação do Galpão do
Agronegócio, localizado
no Parque Industrial da
cidade. O Galpão funci-
onará como incubadora
de empresas, podendo lá
instalar-se pequenas in-
dústrias com atividades

O Galpão funcionará como incubadora de empresas

relacionadas ao agrone-
gócio, que irão usufruir do
galpão por um período
mínimo de dois e máxi-
mo de três anos, até que
a indústria fique auto sufi-
ciente ou que o espaço se
torne pequeno para as
atividades da mesma.
Com a desocupação do
espaço, outra empresa,
ainda em fase embrioná-
ria passará a fazer parte
do galpão. A Prefeitura,
através da Secretaria

Municipal da Agricultura
e Abastecimento, está ca-
dastrando, regionalmente,
pequenas empresas, ex-
clusivamente ligadas ao
agronegócio, que se inte-
ressem em fazer parte do
projeto. Maiores infor-
mações junto à Secreta-
ria da Agricultura. Falar
com a gestora do Proje-
to, Engenheira Agrônoma
Fernanda Monte Dias de
Camargo, através do te-
lefone 3733-9786.

DIVULGAÇÃO

MÁRIO BIXIGA

A Secretaria Munici-
pal de Cultura e Lazer, de
18 de setembro a 02 de
outubro, em comemora-
ção ao mês de aniversá-
rio do município, estará
sediando uma Exposição
de Ikebanas feitas por
Sandra Magali Silva. A
Exposição será promovi-
da no espaço do Projeto
“O Artista É Você”.

Sandra fez o curso
de Ikebana Sanguetsu
na Fundação Mokiti
Okada, em São Paulo e
pratica Ikebana  há mais
de 18 anos, confeccio-
nando arranjos florais
para si própria e para
Exposições.

Com várias exposi-

Biblioteca recebe exposição de Ikebanas
ções dentro e fora do
município, apresentou
também seu trabalho no
Programa Nota 10 da TV
Record e do Tour Brasil,
da TV Bandeirantes.

A Exposição na Bi-
blioteca Municipal pode-
rá ser visitada de segun-
da a sexta das 08h00 às
17h30 e no sábado das
08h00 às 13h00.

IKEBANA – a pa-
lavra ikebana deriva de
“Ike” e “Hana”, pronun-
ciada bana. Hana signi-
fica flor e Ike provém de
três verbos: IKERU (co-
locar ou arrumar flores),
IKIRU (viver, tornar vivo
ou chegar à essência de
algo) e IKASSU (colo-

car sobre a melhor luz,
ajudar a encontrar a ver-
dadeira essência, tornar
a vida mais pura).

Baseado nestes con-
ceitos, ikebana quer dizer
“dar vida à flor”. Sua pra-
tica tem como princípio
fundamental a elevação
do espírito e a harmoni-
zação do ser.

A milenar arte de
Ikebana, que consiste em
executar composições
exclusivamente com flo-
res naturais, teve início no
oriente. Desenvolveu-se,
entretanto, com mais in-
tensidade, no Japão, país
conhecido como “Jardim
do Mundo” pela varieda-
de de suas flores.


