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Fampop 2005 traz shows de alto nível para Avaré
Os shows nas qua-

tro noites da Fampop
2005 serão a grande
atração do evento, que
começa na quinta-feira
(dia 8) com a elimina-
tória avareense e en-
cerra no domingo (dia
11), com a grande final
do festival.

Na abertura (dia 8)
serão apresentadas as
12 concorrentes de
Avaré e o encerramen-
to da primeira noite

com o show de Guilher-
me Arantes. Na sexta-
feira (dia 9) o público
conhecerá as primeiras
12 concorrentes da fase
nacional e no encerra-
mento a Banda Deto-
nautas promete ferver o
Ginásio Kim Negrão.
Na noite de sábado, se-
rão apresentadas as 12
músicas restantes da
eliminatória nacional e o
encerramento com
todo romantismo de

Fábio Júnior. No do-
mingo (dia 11) a gran-
de final da Fampop com
as 12 finalistas. O show
de encerramentoserá
com o patrono da Fam-
pop 2005, Zé Rama-
lho. Antes porém
acontecerá a apresen-
tação de Rodrigo Cus-
tódio, o avareense que
chegou até a semifinal
do programa Fama da
Tv Globo.
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Fábio Júnior fará o show do dia 10 de setembro

No último dia 27, no
anfiteatro da FREA, o
Centro de Referência
em Saúde do Trabalha-
dor (CRST) promoveu
a I Reunião Ampliada do
Conselho Municipal da
Saúde do Trabalhador.
O tema desta primeira
reunião foi “Trabalhar
Sim, Adoecer Não”.

O encontro contou
com a iniciativa da Se-

Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador realiza reunião em Avaré

cretaria Municipal de
Saúde e a finalidade
principal é preparar os
participantes para a ple-
nária paritária regional
que se realizará no dia 9
de setembro na cidade
de Botucatu. Posterior-
mente será realizada a
III Conferência Estadu-
al de Saúde do Traba-
lhador, em São Paulo e
a III Conferência Naci-

:

onal em Saúde do Tra-
balhador que será reali-
zada em Brasília. Du-
rante o encontro em
Avaré foram recebidas
propostas e seleciona-
dos os representantes de
Avaré para os eventos
no âmbito, regional, es-
tadual e federal.

O objetivo desta
discussão municipal é
identificar onde e como
as propostas de melho-
rias na qualidade de as-
sistência ao trabalhador
e seus desdobramentos
poderão avançar no
projeto de integração e
multidisciplinaridade do
atendimento ao traba-
lhador. Desta forma bus-
ca-se incentivar a parti-
cipação popular nos
Caminhos da Saúde do
Trabalhador Brasileiro.

Um bom número de pessoas compareceu
ao encontro

Definido o calendário de eventos do
aniversário de Avaré

Banco do Povo de Avaré é o primeiro em
financiamento na região

Biblioteca Municipal recebe doação de
obras de Paulo Coelho

Avaré participa de reunião com Secretário
Estadual de Cultura
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JUDICIÁRIO

1. D O E. Edição de 16/05/2005
Arquivo: 1652
Publicação: 90
Cível
AVARÉ
1ª Vara Cível

377/94 – ORDINÁRIA Helenice Raimunda Bergamasco x INSS,
fls.273/274.Vistos. Examinando os autos de forma curada, en-
tendo que o presente processo, em que são partes o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e o segurado, não mais deve
tramitar e ser julgado nesta 1ª Vara da Comarca de Avaré, Jus-
tiça Comum Estadual, diante da redação do Provimento n° 247 do
Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, datado de 02
de dezembro de 2.004, que dispôs sobre a implantação do Jui-
zado Especial Federal Cível de Avaré. Segundo o referido Provi-
mento, o Juizado Especial Federal Cível de Avaré tem jurisdição
sobre esta Comarca. No caso em tela, houve expressa altera-
ção e/ou modificação de critério de competência de natureza
absoluta diante da criação do Juizado Especial Cível de Avaré.
Considerando que o INSS tem por prerrogativa ser demandado
na Justiça Federal (Critério de competência com relação à pes-
soa e de natureza absoluta), assim como considerando que a
modificação superveniente de critério de competência de natu-
reza absoluta “exceptua” a regra contida no artigo 87 do CPC
(“perpetuação da jurisdição”), há que se entender, por bem, a
declaração de oficio da incompetência absoluta deste Juízo.
Justifica-se a exceção porque em relação à competência abso-
luta prevalece o interesse público consistente na obrigatorieda-
de do julgamento por determinado juízo, até porque o princípio da
perpetuação da jurisdição nada mais é do que um desdobra-
mento do princípio do juiz natural, aplicável apenas aos casos
em que o critério de competência é territorial, ou seja, de nature-
za relativa, sem força para prevalecer quando em conflito com
hipótese própria de competência absoluta em razão da matéria
ou da pessoa. Ademais,deve ser observado também que a pre-
sente causa se encontra dentre as matérias de competência da
Justiça Federal por força de disposição constitucional, nos ter-
mos do Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo que
há que se entender da inconstitucionalidade do artigo 25 da lei
10.259/01 que não pode determinar a permanência na justiça
comum de demanda que a própria Carta Magna expõe como de
competência da Justiça Federal que está devidamente repre-
sentada nesta Comarca por meio de Juizado Especial Federal.

Ao mesmo tempo
dispõe o artigo 113, “caput”, do Código de Processo Civil, que: “A
incompetência absoluta deve ser declarada de oficio e pode ser
alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente-
mente de exceção”. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e artigos 87, 2ª parte e
113 do Código de Processo Civil, reconheço de ofício a incompe-
tência absoluta deste juízo da 1ª Vara da Comarca de Avaré
para julgar a causa, em que são partes a instituição de previdên-
cia social e o segurado, em razão da existência de Juizado
Especial Federal Cível em Avaré, com jurisdição sobre esta Co-
marca. Por conta disso, determino que sejam feitas as anota-
ções necessárias junto à serventia, inclusive no distribuidor e,
após, remetam-se estes autos ao Juizado Especial Federal Cível
de Avaré, competente para processar e julgar a demanda em
questão. Caso assim não entenda o douto Juízo Federal, SUSCI-
TO, desde logo, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, junta-
mente com o pedido de UINIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA,
, rogando ao digno Magistrado seu encaminhamento, mediante
oficio, à Sua Excelência o
Senhor Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiçam
para regular processamento, ficando desde já salientado que
este Magistrado está declinando de sua competência “Federal”
na qualidade de Juiz Estadual, sendo o referido Tribunal Superi-
or o competente para julgamento do conflito negativo de compe-
tência (artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal que, entre ou-
tras disposições, refere-se a “juízes vinculados a tribunais di-
versos”). Vale destacar: “COMPETÊNCIA - Conflito - Juízo esta-
dual e Juízo federal - Anulação de sentença: A 1ª Seção do STJ
tem jurisprudência assentada no sentido de que, ao examinar
conflito negativo de competência, pode, também, anular senten-
ça proferida por juiz absolutamente

COMUNICADO

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei no. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nhos nºs. 16314/2003, 16583/2003, 16529/2003, 272/2004, 265,
271 ,513, 550, 796, 1872, 930, 904, 968, 1009, 1010, 1337,
1419, 1420, 1383, 1384, 1385, 1496, 1497, 1520, 1540, 1649
,1701, 1703, 1704, 1705, 1873, 1933, 1934, 1985, 2106, 3197,
3408, 3446, 2528, 2563, 2564, 2565, 2601, 2666, 2760, 2761,
2816, 2823, 2887, 2942, 2825, 2946, 2990, 3062, 3198, 3872,
3871, 3445, 3447, 3448, 3455, 3456, 3348, 3349, 3861, 3870,
3860, 3869, 4025, 4085, 4217, 4220, 4353, 3457, 4354, 4357,
4570, 4689, 4690, 4691, 4696, 6456, 6568, 6569, 6715, 6901,
7027, 7029, 7096, 7259, 7260, 7261, 7505, 7563, 7972, 8121,
8150, 8171, 8233, 8236, 8416, 8464, 8465, 8466, 8467, 8565,
8618, 8619, 8927, 9002, 8907, 9004, 9131, 9071, 9067, 9068,
9073, 9548, 9549, 9370, 9472, 9473, 9513, 9601, 9615, 9616,
9833, 10133, 10158, 10315, 10316, 10317, 10472, 10473, 10584,
10711, 10742, 10846, 11389, 11506, 11500, 11737, 12022, 12510,
12535, 12536, 13642, 13643, 13644, 7850/2004 independente
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por esta-
rem presentes relevantes razões de interesse públicos, impres-
cindíveis e inadiáveis e será liquidado em 04 parcelas.

Avaré, 25 de agosto de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n°. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes do empenho
nº 13610/2004 independente de sua posição na ordem cronoló-
gica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões
de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será liqui-
dado em 01 única parcela.

Avaré, 25 de agosto de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei no. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nhos nºs. 15802/2003, 317/2004, 1439/2004 independente de
sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem
presentes relevantes razões de interesse públicos, imprescin-
díveis e inadiáveis e será liquidado em 01 única parcela.

Avaré, 25 de agosto de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei no. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes do empenho
nºs. 8131/2004 independente de sua posição na ordem cronoló-
gica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões
de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será liqui-
dado em 04 parcelas.

Avaré, 25 de agosto de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

SESSÃO 29/08/2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO - PRESIDENTE
- Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, solicitando ao mesmo que através do setor competente,
possa vistoriar o córrego São Luiz na altura do nº 2082 da Rua
Mato Grosso.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a instalação de lâmpadas na Rua Santa Verô-
nica, Bairro Alto da Boa Vista, considerando-se que a referida
via encontra-se totalmente as escuras.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
implantar um projeto de verão, em conjunto com as secretarias
municipais de Turismo e Esportes, visando incrementar o poten-
cial turístico de nossa cidade através de esportes de verão,
com a construção de quadras de voleibol e futebol de areia no
Camping Municipal, e com a presença de monitores de esportes
para coordenar as atividades.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal  para que através do setor compe-
tente providencie o reparo no leito carroçável da Rua Santa
Verônica, Bairro Alto da Boa Vista, considerando-se que exis-
tem falhas no asfalto que comprometem o trânsito seguro no
local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário, providencie a instala-
ção de um semáforo na confluência das ruas Lineu Prestes e
Jango Pires, visando ordenar o trânsito e assim evitar maiores
transtornos aos pedestres e condutores.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo solicite junto ao
setor competente da administração, as devidas providencias
quanto ao nivelamento da Avenida Espanha, no trecho enfrente
a fábrica de blocos BRITEC, próximo ao numeral 975.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, providencie reparos na rua Carmem Dias Farias, altura do
nº 4046, cruzamento com a Rua Naufal Ignatius, onde três gran-
des buracos estão há muito tempo abertos devido as chuvas,
empoçando água e prejudicando o trânsito.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, providencie reparos na Rua Getulio Vargas, no cruza-
mento com a Rua João de Freitas, uma vez que há muita água
empoça no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, proceda a construção de uma quadra esportiva ou Praça
na Vila Jurumirim, pois referido o bairro existe há mais de 70
anos e, por isso os moradores reclamam por melhorias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que tome as devidas provi-
dências quanto à falta de fiscalização e conservação da reser-
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va do Bairro Camargo, pois, a reserva encontra-se abandona-
da, no local está afixado uma placa avisando das proibições
mas não basta, pois, segundo moradores tratores e carretas
retiram areia do local e muitos lixos são deixados na reserva.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, de possa estar fazendo reparos nos buracos das ruas
das periferias, uma vez que muitas delas encontram-se em es-
tado lastimável e de difícil acesso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do setor competente, providencie, com urgência,
alguns remédios que não têm nos P.A.S, uma vez que alguns
pacientes necessitam urgentemente dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, possa estar tomando providencias quanto aos terrenos
baldios que se encontram abandonados, com entulhos e servin-
do de criadouro para animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, possa estar instalando redutor de velocidade nas proximi-
dades do Colégio Pitágoras, uma vez que os carros sobem a
Rua Bahia em alta velocidade, podendo causar acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, possa estar realizando uma reforma no prédio da Polícia
Montada, Regimento Nove de Julho de Avaré, uma vez que o
prédio referido prédio necessita urgente de reformas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar implantando redutores de
velocidade, próximo a todas as escolas da cidade, no sentido de
evitar acidentes nesses locais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie a limpeza das bocas de lobo localizadas nas
proximidades do Campo do São Pedro e também nas imediações
do Lajão, na Avenida Paranapanema.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie a limpeza das bocas de lobo localizadas nas
proximidades do Campo do São Pedro e também nas imediações
do Lajão, na Avenida Paranapanema.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário, instale placa de sina-
lização na rua Acre, esquina com a rua Paraíba, pois, sem a
sinalização poderão ocorrer acidentes envolvendo os desavi-
sados com destino ao estabelecimento comercial, Posto de Com-
bustíveis “Helsid”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente proceda ao nivelamento da pista de rolamento do terminal
rodoviário, a qual se encontra com as lajotas levantadas, devido
ao peso dos ônibus que utilizam o local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o setor competente da
Prefeitura, proceda a vistoria de fossas existentes no local de-
nominado “O Estribo L`Etrier”, visto que algumas delas estão
instaladas próximas da água, com possibilidade de contamina-
ção da água da represa, em especial aos banhistas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, determine ao setor com-
petente da Prefeitura que proceda a limpeza dos lotes do deno-
minado  “O Estribo L`Etrier” , onde o mato se apresenta alto, bem
como, passar a máquina niveladora nas ruas do mesmo, onde
se apresentam erosões.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te, contrate uma podóloga, visto que tal especialidade ainda não
se encontra na área da saúde municipal, e tem por função o
tratamento dos pés, como unhas encravadas, calos e “olhos de
peixe”, tratamento este estritamente voltado à saúde, sem qual-
quer influência de estética.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que providencie junto a Se-
cretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário, a instalação
de uma depressão na Rua Sérgio Bernardino, defronte ao nu-
meral 1163, no sentido de controlar a velocidade dos veículos,
visto que os mesmos transitam em alta velocidade, pondo em
risco a segurança de pedestres e demais condutores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo solicite junto ao
setor competente da administração, a instalação de um campo
de futebol no Parque Jurumirim, atendendo ao pedido dos mora-
dores do local juntamente com os moradores do bairro São Ro-
que, que também se beneficiariam com a utilização do campo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo solicite junto ao
setor competente da administração, a instalação de uma creche
no Parque Jurumirim, para atender as crianças moradoras do
bairro, visto que o mesmo vem crescendo bastante nos últimos
tempos, e a necessidade de uma creche se torna cada vez maior.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que providencie junto ao setor
competente a pavimentação na Rua Capitão Israel - Bairro Jurumi-

rim, visto que tal obra foi iniciada na gestão passada e não foi
concluída causado grande transtorno aos moradores do local.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
construir uma Cancha Municipal de Bocha de piso sintético, uma
vez que a equipe avareense, dentro em breve, estará partici-
pando do Campeonato Paulista de Bocha, campeonato este dis-
putado exclusivamente em piso sintético. Vale ressaltar que to-
das as demais competições expressivas da modalidade como
os campeonatos das ligas, Jogos Regionais e Jogos Abertos do
Interior, são realizados em pisos sintéticos, o que diminui muito a
competitividade da equipe de Avaré, uma vez que não possuí-
mos local adequado para a realização de treinamentos e compe-
tições.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor compe-
tente providencie a instalação de lâmpadas a vapor de sódio na
Rua Dr. Amadeu Arruda Botelho, Bairro Alto, intensificando as-
sim a iluminação dessa via.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a instalação de lâmpadas na Avenida Pref.
Misael Eufrásio Leal, entre a Rua Bahia e Travessa Víctor Chia-
relli, uma vez que o referido trecho está com deficiência em sua
iluminação.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do setor competente efetue reparos no buraco
existente na confluência das ruas Goiás e Espírito Santo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie reparos no leito carroçável da Rua Mato Gros-
so, confluência da Maranhão, considerando que existem falhas
no asfalto que comprometem o trânsito seguro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie reparos na grade que protege a boca de lobo,
localizada na Rua Goiás entre as ruas Espírito Santo e Sergipe,
considerando que a mesma está levantada e pode ocasionar
acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do setor competente providencie a instalação de
lâmpadas na Rua Pará, no trecho que compreende o quarteirão
entre as ruas Piauí e Ceará.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do setor competente providencie a instalação de uma
grade de proteção no córrego localizado na Rua Vital Brasil.

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

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Pesar falecimento Sr. ATAÍDE MACACARI
- Pesar falecimento do Sr. ANTONIO GENNARO DELEO
- Efusivas parabenizações a Avaré Veículos Ltda. pela brilhante
iniciativa em estabelecer uma parceria com a Santa Casa de
Misericórdia de Avaré.
- Ao Senhor Luiz Carlos de Souza Vieira, MD. Superintendente
Operacional do SESI, para que o mesmo informe a esta casa de
leis, sobre as tratativas entre a instituição e o Município em
relação a suspensão do processo de desativação gradativa da
Escola SESI em nosso município.
- À Cia. Luz e Força Santa Cruz, para que a mesma possa
realizar vistoria na rua Valdomiro Dias Camargo, na altura do nº
91, com a finalidade de verificar a má iluminação do local.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Votos de agradecimentos à empresa Pulifest Diversão e Entre-
tenimento pela colaboração nos eventos realizados pela APAE
de Avaré, em comemoração a Semana Nacional do Excepcional
que aconteceu de 21 a 28 de agosto de 2.005.
- Votos de parabenizações aos organizadores do Projeto “Capa-
citando Vidas de Sucesso”, pela criação de um segundo núcleo,
sendo este denominado Carlos Papa, pois assim se conhece a
verdadeira capacidade e vontade por parte destes organizado-
res no trabalho, sucesso, dedicação e amor com o próximo.
- Que sejam enviados votos de parabenizações ao Sr. Valdir
Rodrigues, o mesmo foi eleito na data de 28/08/2005 presidente
da “Associação de Moradores do Bairro” da Vila Esperança, e
que sua presidência seja repleta de sucessos.
- Votos de parabenizações aos organizadores da 1ª Reunião do
Conselho Consultivo do Centro de Treinamento SENAI de Len-
çóis Paulista, que esteve sob a coordenação do Senhor Presi-
dente do Conselho Luiz Carlos Trecenti e do Diretor do SENAI de
Lençóis Paulista, Sr. Reinaldo Teixeira Munhoz, evento ocorrido

no dia 25 de agosto e que teve por objetivo a definição das
demandas prioritárias da Região de Avaré e Lençóis Paulista.

GILBERTO DIAS SOARES
- Pesar pelo falecimento da Sra. LEONILDA TAVARES CANDIDO
- À TELEFONICA, para que providencie a instalação de telefone
público (orelhão), na rua Humberto Morbio na altura do nº 249,
bairro Brabancia.
- Ao Comando Policia Militar de Avaré, solicitando que aumente a
ronda policial principalmente nos finais de semana no Bairro do
Camargo.
- À Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que informe a
esta Casa de Leis, como e quando se procede e se exige o
Estudo de Impacto Ambiental, para a realização de obras tanto
pelo poder Executivo como pela iniciativa privada.
- À SABESP solicitando que a mesma proceda reparos na rede
de água defronte a escola “Rudolf Lanz”, Bairro Ipiranga, onde
existe vazamento de água.
- À CETESB, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Ministério
da Saúde, se o depósito de amianto irregular pode causar preju-
ízos à saúde, bem como se as caixas de água são construídas
com o material referido, e as quais as medidas para a serem
tomadas para a remoção do mesmo.
- À Secretaria do Meio Ambiente, se o aterramento, com a jogada
de entulhos ao lado da Avenida Mario Covas, onde existe um
córrego, ao que parece procedente de uma nascente, é do seu
conhecimento e se tal serviço é precedido dos devidos estudos
para preservação do que determina a legislação.
- À Polícia Ambiental de Avaré, no sentido de que sejam tomadas
as devidas providências legais, com relação ao fato de que
estranhamente, após a aprovação da lei e a derrubada do veto
que criou o parque “André Hin”, localizado nas margens da
Avenida Mario Covas, parte da mata nativa foi queimada. No
mesmo sentido que seja oficiado ao Ilmo. Sr. Curador do Meio
Ambiente, ADEMA, para que igualmente tome as providências
pertinentes.
- Ao DADE, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias, para que informe esta casa se as verbas destinadas
ao município para o desenvolvimento do turismo pode ser aplica-
da em obras de infra-estrutura, tais como combate as enchen-
tes, término de Posto de Saúde, obras para escoamento das
águas pluviais, saneamento (rede de esgotos), criação e manu-
tenção de parques ambientais, programas do meio ambiente e
recuperação ambiental.
- Votos de parabenização à APAE, pelo Programa Nacional do
Excepcional, realizado nos dias 21 a 28 de Agosto do corrente,
abordando o seguinte tema: “Escola Especial: Instrumento de
Inclusão Educacional e Social para pessoas com Deficiência
Mental”.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, o apoio integral
do Poder Legislativo de Avaré a campanha da ABRAFARMA,
reivindicando a redução de impostos incidentes sobre o medica-
mento. JUSTIFICATIVA – Este pleito justifica-se, pela luta a favor
do imposto zero, pois remédio não é artigo de luxo, e sim de
primeira necessidade.
- Pesar pelo falecimento do Sr. RENATO AUGUSTO LOURO (RE-
NATINHO)
- Pesar pelo falecimento da Sra. CONCEIÇÃO APARECIDA DE
MELO
- Pesar pelo falecimento do Sr. PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA
PINTO GUIMARÃES

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Seja oficiado a Companhia de Luz e Força Santa Cruz, solici-
tando que seja mudado de lugar um Poste de Iluminação Pública,
localizado na Rua Mariana Silva Garcia, 70 - Alto da Colina, que
está fixado defronte a uma garagem particular, impossibilitando
assim, do morador guardar seu automóvel.
- Pesar pelo falecimento de GUSTAVO GABRIEL SANCHES
- À Gerência do Bando do Brasil de Avaré para que agilize a insta-
lação e funcionamento do novo terminal de atendimento ao público,
o qual certamente amenizará o problema da demora nas filas.
- Às gerencias de todas as agências bancárias da cidade, para
que envie a esta Casa de Leis lista contendo o número de funci-
onários que cada unidade disponibiliza para atendimento ao pú-
blico, bem como serviços internos.
- À Gerência da Caixa Econômica Federal de Avaré, para que
interceda junto a Diretoria Central da CEF no sentido de autorizar
a instalação de mais um terminal de atendimento ao público na
Lotérica Zebrinha, localizada no centro da cidade, na confluên-
cia das ruas Rio de Janeiro e Santa Catarina.
- Votos de parabenizações à Polícia Militar de Avaré pela blitz
realizada nas imediações da Praça de Alimentação, sob o co-
mando do Tenente Salomão, no último final de semana, a qual foi

páginas.p65 02/09/2005, 18:513



AVARÉ, 03 DE SETEMBRO DE 20054
desencadeada logo depois de pedido feito por este vereador no
sentido de coibir abusos e algazarras provocadas pela prová-
vel ação de gangues que teriam retornado à Praça do Santuário,
provocando total insegurança nos freqüentadores e comerci-
antes ali estabelecidos.
- Ao Chefe da Casa Civil de São Paulo, Exmo. Deputado Federal
Arnaldo Madeira, e também ao Subsecretário de Relações do
Governo, Exmo. Sr. Sergio Siciliano, para que intercedam junto
ao Governo do Estado no sentido de agilizar para Avaré verba
para construção de prédio próprio ao Instituto Médico Legal (IML)
e a instalação de um Batalhão de Polícia Militar, haja vista que,
conforme ofícios enviados a este vereador (em anexo), o Co-
mando da PM local argumentou sobre efetivo específico para
instalação de uma Base Comunitária de Segurança para a Praça
de Alimentação, bem como atualmente a 3ª Cia PM possui um
déficit de 60 policiais.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Votos de parabenização a Diretoria, Professores e Alunos do
Colégio Objetivo pela apresentação do Sarau Poético realizado
dia 27 de agosto, que proporcionou o envolvimento dos alunos
com a cultura, literatura e a desenvoltura com a arte.
- À Cia de Luz e força Santa Cruz, parabenizações pelas reali-
zações obtidas através do Projeto Luz do Campo, e sabedora
da implantação do mesmo no bairro Ponte Alta, solicito que se
estude a possibilidade desse benefício ser implantado antes
das festividades de 12 de outubro.
- À Diretoria da Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA),
para que envie a esta Casa de Leis os seguintes documentos:
relação de todos os alunos que estudam foram de Avaré e que
se utilizam de um veículo subsidiado pela fundação para o refe-
rido transporte; relação dos alunos que residem foram da cida-
de de Avaré e que aqui estudam e se utilizam de veículo subsi-
diado pela FREA, mais precisamente alunos oriundos de Aran-
du, Cerqueira César e Itaí.
- À Diretoria da Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA),
para que envie a esta Casa de Leis cópia integral do Processo
Licitatório de nº 01/2005 - Tomada de Preços, cujo objeto é a
prestação de serviço de transporte para alunos das cidades de
Cerqueira César, Itaí e Arandu.
- À Diretoria da Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA),
para que envie a esta Casa de Leis cópia integral do Processo
Seletivo de Contratação de funcionários que hoje ocupam fun-
ções diversas na FREA, especialmente os documentos atinentes
a capacitação técnica (sua formação na área de Ciências Contá-
beis), da pessoa que ocupa função de contadora da entidade.

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

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(1269) Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito
Silvestre, MD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
solicitando ao mesmo que informe a esta casa de leis quais as
razões que tem levado a atual administração à retirada de co-
berturas e bancos de pontos de ônibus, como por exemplo,
podemos citar o localizado em frente a Faculdade Sudoeste
Paulista.
Resposta: informamos que estamos fazendo uma refor-
mulação dos mesmos.
(1278) Ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Silvestre,
MD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitan-
do ao mesmo que forneça a esta casa de leis cópias de todos os
empenhos realizados pela Prefeitura Municipal em favor da em-
presa Pavão & Mota Terraplanagem da cidade de Paranapane-
ma, até a presente data.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento ao Departamento de Contabilidade
para providências.
(1313) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa
de Leis, conforme dispositivo da Lei Complementar de nº 7 de 11
de maio de 2001, relatório especificando detalhadamente quais
as gratificações que são aplicadas aos servidores públicos
municipais, bem como, forneça cópias dos holerites dos funcio-
nários lotados no Paço Municipal.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado ao Setor de Recursos Humanos para pro-
vidências.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

(1252) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que envie a esta casa
documentos complementares à Prestação de Contas da EMAPA
2000, a saber: cópias das guias de receita; cópias dos extratos
de movimentação bancária.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi en-
caminhada ao Setor de Contabilidade para providências.

(1279) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe esta casa
se já estão sendo tomadas as devidas providências com rela-
ção à família que está alojada na antiga Estação Ferroviária,
localiza à Avenida Major Rangel.
Resposta: informamos que já estamos tomando provi-
dências.
(1282) Ao Exmo. Prefeito Municipal reiterando o requerimento nº
128/05 de autoria da presidência desta casa, para que informe
sobre o estágio em que se encontram as negociações da Prefei-
tura com a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), no processo de
transferência dos prédios onde funcionavam as estações da
extinta FEPASA ao patrimônio histórico municipal.
Resposta: informamos que estamos aguardando a decisão
da empresa responsável, com sede na cidade de Curitiba.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
(1283) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente encaminhe a esta Casa de Leis cópia da Prestação
de Contas do Arraia do Nhô Musa 2005.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura para
providências.
(1284) Ao o Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secre-
taria Municipal da Cultura envie cópia a esta Casa de Leis da
prestação de contas da Pré-Eliminatória Avareense da FAMPOP
transcorrida no mês de julho na sede social do Centro Avareense.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura para
providências.
(1286) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secre-
taria Municipal da Educação, forneça a essa casa de leis rela-
ção completa dos funcionários que recebem repasse do FUN-
DEF contendo nome, função e valores recebidos.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação para
providências.
(1287) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secre-
taria Municipal da Promoção Social, informe a esta casa de leis
qual a data que está sendo feito o repasse às entidades, bem
como, que informe se houve aumento deste repasse conforme
anunciado pela Secretaria Municipal da Comunicação.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi en-
caminhado ao Setor de Contabilidade para providências.
(1314) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe esta Casa
de Leis quanto tem custado aos cofres públicos do município o
fornecimento de energia elétrica para o funcionamento da bom-
ba d’água responsável pelo abastecimento de água do Bairro do
Costa Azul.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi en-
caminhado ao Setor de Contabilidade para informações.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(1289) Ao Exmo. Prefeito Municipal ao mesmo para que provi-
dencie iluminação (colocação de postes) no trecho da Rua An-
tonieta Paulucci a partir da Escola Cota Leonel, trecho da Aveni-
da Espanha até a confluência com a Rua São Simão Cirineu, no
Bairro Vera Cruz.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado ao Setor de Iluminação Pública e a Cia.Luz
e Força Santa Cruz para providências.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
(1253) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibili-
dade, e posteriormente entre em contato com os técnicos res-
ponsáveis da emissora de televisão TV Gazeta, de São Paulo,
afim de que a população avareense possa contar com mais um
canal de televisão.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado a Rede Gazeta.
(1256) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe a esta
Casa de Leis porque o Posto Policial implantado na “Praça de
Alimentação” (lanchódromo), ainda não está em funcionamento.
Resposta: informamos que o próprio comando da Polí-
cia Militar recusou-se a assinar o Posto Policial naque-
le local.
(1302) Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando a concretização
do projeto de denominar  um Logradouro Público com o nome de
NACIM CHAIM, um dos fundadores da Rádio Avaré, e que difun-
diu  o nome desta cidade aqui e na Rádio Bandeirantes, projeto
este de autoria de Nelson Papoula e Elias A. Ward e já aprovado
pela Câmara.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado ao Departamento de Cadastro para provi-
dências.
(1306) Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando que se estude a
possibilidade da Secretária Municipal de Turismo dar expediente

aos finais de semana com a finalidade de prestar maior assis-
tência aos turistas.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado à Secretaria Municipal de Turismo para
providências.
(1318) Ao Exmo. Prefeito Municipal reiterando pedido já feito por
esta Casa de Leis, solicitando ao mesmo que informe se há
estudos no sentido de implantar o sistema “Pregão” de licitação
na Prefeitura de Avaré, haja vista que tal modalidade de licitação
vem obtendo êxito em todas as repartições públicas em que já
foi adotado, com enorme economia aos cofres públicos.
Resposta: informamos que estamos analisando a implan-
tação do sistema, inclusive funcionários do Departamen-
to de Licitação estão fazendo cursos sobre o tema.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
(1267) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que envie a esta Casa
de Leis cópia dos estudos promovidos pela empresa Oficina
Arte São Paulo, que foi contratada pela administração municipal
anterior para promover estudos relativos à restauração do pré-
dio do antigo Fórum.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada à Secretaria Municipal de Habitação.
(1311) Votos de parabenização ao Ilmo Sr. Tônio Chaccom, DD.
Secretário Municipal de Cultura pela implantação do projeto Guri
em nossa cidade.
Resposta: estamos encaminhando o ofício nº 199/05/SMCL,
enviado pela Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
(1312) Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que
através do setor competente encaminhe a esta casa cópias dos
empenhos nº. 12881, 12882, 12883, 12884/2004.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado ao Departamento de Contabilidade para
providências.
(1321) o Exmo. Prefeito Municipal para que faça a distribuição
das cestas básicas aos servidores nas unidades em que eles
trabalham, além de estender o horário de entrega das mesmas
que hoje é feita em expediente comercial.
Resposta: informamos que as cestas passarão a ser en-
tregues nesse sistema.

GILBERTO DIAS SOARES
(1296) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor de
tributação do município, informe a esta Casa de Leis, sobre a
cobrança do asfalto do Bairro Plimec.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda para
providências.
(1297) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe a esta
Casa de Leis, se é de fato que as aquisições de bens e serviços
para o município são realizados com empresas de outras cida-
des.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado ao Departamento de Licitações para in-
formações.

O pregoeiro Cristiano Augusto Porto Ferreira da Câmara Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei Resolve:

CONSIDERANDO que no dia 31 de Agosto de 2005 foi aberta
licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço
global regido pela lei federal 10.520/2002, resolução 306/2005
da Câmara Municipal da Estância turística de Avaré, com aplica-
ção subsidiária da Lei Federal nº 8666/93 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie;
CONSIDERANDO que na data da abertura dos envelopes de
proposta e documentação, compareceram três empresas pro-
ponentes a saber: Adriana Maria Serafim Antunes ME, inscrita
no CNPJ sob nº  03.942.912/0001-70, PVT Comércio e Manuten-
ção de Móveis para Escritório Ltda ME, inscrita no CNPJ sob nº
65.840.795/0001-91 e Jaqueline Cardoso Pereira  ME, inscrita
no CNPJ sob nº 06.325.079/0001-07;
CONSIDERANDO que todas as empresas foram inabilitadas ora
por não atender os requisitos de proposta, ora por não atender
requisitos de habilitação;
CONSIDERANDO que o artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8666/93
prevê: que quando todos os licitantes forem inabilitados ou que
todas as propostas forem desclassificadas, a administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresen-
tação de nova documentação ou de outras propostas escoima-
das das causas referidas neste artigo, facultada no caso de
convite, a redução deste prazo para três dias úteis.

Isto posto, fica fixado o dia 16  de Setembro de 2005  para
apresentação de novas propostas e documentações, ficando
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mantidas as disposições do edital de pregão nº 04/2005 do
processo nº 12/2005 que tem por finalidade a aquisição de su-
primento para informática, cartuchos e toners para impresso-
ras, cujo objeto encontra-se discriminado no anexo II do Edital.
O Edital encontra-se disponível na sede do poder Legislativo,
sito à Avenida Prefeito Misael E. Leal, 999, Centro, podendo
também acessado através do site: www.
camaraavare.sp.gov.br.
Avaré 01 de Setembro de 2005.

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Lei nº 751, de 1º de setembro de 2.005
(Altera a redação do Artigo 1º da Lei nº 11, de 17 de janeiro

de 2.001, 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,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - O Artigo 1º da Lei nº 11, de 17 de janeiro de 2001,
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza-
do a assinar Termo de Convênio e de Aditamentos com o Estado
de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios da
Agricultura e Abastecimento, objetivando a participação no Sis-
tema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento, ade-
quada as posteriores alterações do Decreto Estadual nº 40.103,
de 25 de maio de 1.995”.
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 1º de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 752, de 1º de setembro de 2.005
(Torna gratuitas, às pessoas com mais de 60 (sessenta)

anos, as passagens de ônibus urbano no município de Avaré)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de
idade ficam isentas do pagamento das respectivas passagens
de ônibus urbano no Município de Avaré.
Artigo 2º  - Nos termos da regulamentação, a empresa respon-
sável fornecerá aos interessados o documento necessário que
permitirá o gozo das vantagens do artigo anterior.
Artigo 3º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publi-
cação.
Artigo 4º  - Revogam-se as leis nº 582, de 07 de abril de 2004 e
nº 627, de 27 de julho de 2004.
Artigo 5º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 1º de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 754, de 1º de setembro de 2.005
(Dispõe sobre atribuição de auxílio 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,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a atribuir auxí-
lio financeiro às Escolas Estaduais e Entidades de Avaré, atra-
vés da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$
13.900,00 (treze mil e novecentos reais), para participação em
desfile cívico no ano de 2005.
Parágrafo único: Os valores serão atribuídos conforme segue:
Escolas ............................................................ Valor da verba
01 - EE-Do Conjunto Habitacional Duílio Gambini .. R$ 700,00
02 - EF-Professor Eruce Paulucci ........................ R$ 700,00
03 - EE-Professor Celso Ferreira da Silva ............ R$ 700,00
04 - EE-Prfessor João Teixeira de Araujo ............. R$ 700,00
05 - Centro Educacional-SESI-300 ....................... R$ 700,00
06 - EE-Dona Benê de Andrade ............................ R$ 700,00
07 - EE-Dr. Paulo Araújo Novaes ......................... R$ 1.000,00
08 - EE-Padre Emílio Immos ................................. R$ 1.000,00
09 - EE-Dona Maria Izabel Cruz Pimentel ............ R$ 1.000,00
10 - EE-Coronel João Cruz .................................. R$ 1.000,00
11 - Dona Cota Leonel ......................................... R$ 1.000,00
12 - EE-Matilde Vieira .......................................... R$ 1.000,00
Entidades
01- APAE - Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Avaré ................................ R$ 1.000,00
02 - Instituição Vera Cruz ................................... R$ 1.000,00
03 - NOCAIJA ...................................................... R$ 1.000,00
04 - Lar São Nicolau .............................................. R$ 700,00
Valor Total do Repasse ................................. R$ 13.900,00
Artigo 2.º  - As despesas decorrentes da execução desta  Lei,
a cargo do Município, onerarão a seguinte dotação orçamentá-
ria:  08.02.00 – 3.3.50.00.00 – 12.361.2005.9018-118.
Artigo 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 1º de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 753, de 1º de setembro de 2.005
(Autoriza o Município da Estância Turística de Avaré a cele-
brar Termo de Parceria com Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público 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,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1 o -  Fica autorizada a celebração de Termo de Parceria,
nos moldes da legislação federal de regência, entre o Município
da Estância Turística de Avaré e Organização Social de Interes-
se Público, escolhida mediante processo seletivo público, para a
complementação da execução de programas sociais, educacio-
nais e de saúde, escolhida
Artigo 2 o  - Na contratação de pessoal envolvido no Termo de
Parceria, a Organização Social de Interesse Público deverá ob-
servar, dentre outros, o princípio da seleção pública, com ampla
divulgação, publicado o edital da seleção no Semanário Oficial
com pelo menos 30 (trinta) dias antes de sua realização.
Artigo 3 o - O título de Organização da Sociedade Civil de Interes-
se Público – OSCIP, conferido pelo Ministério da Justiça, é condi-
ção essencial para a manutenção de contrato de gestão ou termo
de parceria com o Município da Estância Turística de Avaré.
Artigo 4 o - As despesas com a execução da presente Lei cor-
rerão por conta de verba própria do orçamento vigente.
Artigo 5 o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 1º de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR

Decreto n.º 947, de 1º de junho 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,
Considerando:
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis do desmembramento de área matriculadas sob n.ºs
57.326, 57.357 cujo processo n.º 027/03, datado de 09 de maio
de 2.003.
Decreta:-
Artigo 1º  - Fica aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo
único, alínea a, da Lei nº 341, de 18 de setembro de 2002, o
Projeto de Desmembramento da área de 7.036,50 m2, conforme
memoriais descritivos abaixo:
Denominação: CHÁCARA RANCHO ALEGRE
Local: AVENIDA MADRE PAULINA – AVARÉ-SP
Proprietário: FERDINANDO FALANGHE e ODETTE CARROZZA
FALANGHE;
Área territorial:  7.036,50 m2
GLEBA B1  – “Com área de 1.480,00 metros quadrados tem as
seguintes divisas e confrontações:- Iniciando no marco 5E na
confrontação da área da compradora (matrícula 55478), segue
confrontando com a mesma e a gleba de Vera Aun Abrahão, na
distância de 30,00 metros com o rumo NE 22º 00’ até o marco
5K3; aqui faz deflexão a esquerda e segue confrontando com
os vendedores na distância de 55,00 metros até o marco junto a
divisa da Emapa no marco 5K2; aqui faz deflexão a esquerda e
segue confrontando com o muro da Emapa percorrendo  31,00
metros  até o marco 5D1 na confrontação com área da matricula
55620; aqui faz deflexão a esquerda e percorre 44,00 metros
com o rumo SE 63º09’ até o ponto de partica e início destas
confrontações.”
GLEBA B 2:-  “Com a área de 1.830,00 metros quadrados tem as
seguintes divisas e confrontações: Iniciado no marco 5 K na
confrontação com a área da compradora na matricula 54.824,
segue com o rumo NW 63º09 percorrendo 66,60 metros até o
marco 5k1 junto a EMAPA; aqui faz deflexão a esquerda e con-
fronta com a EMAPA, pelo muro, na distância de 31,00 metros
com o rumo SE 1º00’ até o marco 5K2; aqui, faz deflexão a
esquerda e segue com o rumo SE 63º09’ percorrendo 55,00
metros confrontando com área dos vereadores até o marco
5k3; aqui faz deflexão a esquerda e segue com o rumo NE
22º00’ e confrontação com a compradora na área da matricula
54.824 na distancia de 30,00 metros até o ponto de partida inicio
destas confrontações.”
GLEBA A 1:-  “Com a área de 1.300,00 metros quadrados a
desmembrar na matricula 57.326 tem as seguintes divisas e
confrontações:- Iniciando no marco 6H1B cravado junto a Ave-
nida Madre Paulina e distante 176,00 metros do marco 6A1 do
perímetro da Chácara Rancho Alegre, segue no rumo NW 68º00’
na distancia de 65,00 metros confrontando com a área da 56.601
até o marco 6H1A; aqui faz deflexão a esquerda e confrontando
com a área de Ferdinando Falanghe segue com o rumo SW
22º00’ na distância de 20,00 metros até o marco 6G1; aqui faz
deflexão a esquerda e segue com o rumo SE 68º00’ confrontan-
do com a área da matricula 56.170 percorrendo 65,00 metros
até o marco 6G junto a Avenida Madre Paulina; aqui faz deflexão
a esquerda e percorre pela Avenida Madre Paulina 20,00 metros
com o rumo NE 22º00’ até o ponto de partida inicio destas con-
frontações.”
GLEBA A 2:-  “Com a área de 1.496,00 metros quadrados tem as
seguintes divisas e confrontações:- Iniciando na Avenida Madre
Paulina junto ao marco 6F, distante 70,00 metros do marco 6A1
da divisa do perímetro da Chácara Rancho Alegre segue com o
rumo NW 68,00’  na distância de 69,00 metros até o marco 6E1;
aqui faz deflexão a esquerda e segue confrontando com Ferdi-
nando Falanghe com o rumo SW 19º39’ na distância de 22,00
metros até o marco 6F4; aqui faz deflexão a esquerda e con-
frontando com o mesmo na distância de 17,00 metros e com
Rubens Aparecido do Amaral na distância de 50,00 metros se-
gue com o rumo SE 68º00’ até o marco 6F1, junto a Avenida
Madre Paulina; aqui faze deflexão a esquerda  e  segue  pela
Avenida  com o rumo NE 22º00’ na distância de 22,00 metros até
o ponto de partida inicio das confrontações.
GLEBA A 3:-  “Com a área de 395,00 metros quadrados tem as
seguintes divisas e confrontações:- Iniciando no marco 6E junto a
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confrontação da área do mesmo proprietário, segue confrontan-
do com este pelo rumo NE 22º00’ na distância de 20,00 metros até
o marco 6C; aqui faz deflexão a esquerda e segue com o rumo
NW 68º00’ ma distância de 20,50 metros até o marco 6C1 junto a
divisa com Ferdinando Falanghe; aqui faz deflexão a esquerda e
segue confrontando com este ultimo com o rumo SW 19º39’ na
distância de 20,00 metros até o marco 6E1; aqui faz deflexão a
esquerda e segue com o rumo SE 68º00’ na distância de 19,00
metros confrontando com a Gleba A2 até o marco inicial.
GLEBA A 4:-  “Com a área de 535,00 metros quadrados tem as
seguintes divisas e confrontações:- Iniciando no marco 6C na
confrontação deste área com a do mesmo proprietário, segue
com o rumo NE 22º00’ e o mesmo confrontante na distância de
24,00 metros até o marco 6B, aqui faz deflexão a esquerda e
percorre 22,00 metros com o rumo NW 65º00’ confrontando
com a área da matricula 54.377 até o marco 6B2; aqui faz defle-
xão a esquerda e percorre 26,40 metros com o rumo SW
19º39’confrontando com Ferdinando Falanghe até o marco 6C1;
aqui faz deflexão a esquerda e percorre 20,50 metros com o
rumo SE 68º00’ até o ponto de partida confrontando com a área
da Hepuda Agro Pecuária Ltda.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 26 de abril de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR

Decreto nº 984, de 17 de agosto de 2.005
(Reorganiza o Conselho Deliberativo do “Fundo Social de Soli-

dariedade do Município de Avaré”)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º  - Fica REORGANIZADO , nos termos da Lei nº 1.405,
de 25 de outubro de  1.983, alterada pela Lei nº 22, de 22 de
fevereiro de 2.001, o Conselho Deliberativo do “Fundo Social de
Solidariedade de Avaré”, na forma abaixo:-
Presidente:- EUNICE APARECIDA DA COSTA SILVESTRE
Membros:- ANA MARIA SILVESTRE COSTA;
LUZANA MARIA ROCHA C. MARTINS;
IBRAHIM JOSÉ ISMAEL;
DENILSON ROCHA ZIROLDO;
JOSÉ ANTONIO MONTE;
ZULIANI ZANLUCHI ;
VERA ALICE ARCA GIRALDI;
HELOISA DUARTE BRUNO DALCIM;
ALCIDES FRANCISCO PEPE.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 17 de agosto de 2.005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 987, de 29 de agosto de 2005
(Dispõe sobre Revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 885, de 28 de março de
2.005, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de uma
área de terras de propriedade de NAZIRA ZENEDIM, localizada à
Rua Goiás, nesta cidade.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 988, de 29 de agosto de 2005
(Dispõe sobre Revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 887, de 29 de março de
2.005, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de uma
área de terras de propriedade de NAZIRA ZENEDIM, localizada à
Rua São Cristóvão, nesta cidade.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 989, de 29 de agosto de 2005
(Dispõe sobre Revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 889, de 29 de março de
2.005, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de uma
área de terras de propriedade de MARCIO DE ALMEIDA PER-
NAMBUCO, localizada à Rua São Cristóvão, nesta cidade.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 990, de 29 de agosto de 2005
(Dispõe sobre Revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 890, de 29 de março de
2.005, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de uma
área de terras de propriedade de JOSÉ ZENEDIM, localizada à
Rua Goias, nesta cidade.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 991, de 29 de agosto de 2005
(Dispõe sobre Revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 891, de 29 de março de
2.005, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de uma
área de terras de propriedade de JOSÉ ZENEDIM, localizada à
Rua São Cristóvão, nesta cidade.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 992, de 29 de agosto de 2005
(Dispõe sobre Revogação de Decreto 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 revogado o Decreto nº 897, de 29 de março de
2.005, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de uma
área de terras de propriedade de ANTONIA REGINA SORBO,
localizada à Rua Goiás, nesta cidade.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 993, de 1º de setembro de 2.005
(Dispõe sobre atribuição de auxílio 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 o Executivo Municipal autorizado, nos termos da
Lei nº 754, de 1º de setembro de 2.005,  a atribuir auxílio finan-
ceiro às Escolas Estaduais e Entidades de Avaré, através da
Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 13.900,00
(treze mil e novecentos reais), para participação em desfile cívi-
co no ano de 2005.
Parágrafo único: Os valores serão atribuídos conforme segue:
Escolas ........................................................... Valor da verba
01-EE-Do Conjunto Habitacional Duílio Gambini ... R$ 700,00
02-EF-Professor Eruce Paulucci .......................... R$ 700,00
03-EE-Professor Celso Ferreira da Silva ............. R$ 700,00
04-EE-Prfessor João Teixeira de Araujo .............. R$ 700,00
05-Centro Educacional-SESI-300 ......................... R$ 700,00
06-EE-Dona Benê de Andrade ............................. R$ 700,00
07-EE-Dr. Paulo Araújo Novaes ........................... R$ 1.000,00
08-EE-Padre Emílio Immos ................................... R$ 1.000,00
09-EE-Dona Maria Izabel Cruz Pimentel .............. R$ 1.000,00
10-EE-Coronel João Cruz .................................... R$ 1.000,00
11-Dona Cota Leonel ........................................... R$ 1.000,00
12-EE-Matilde Vieira ............................................ R$ 1.000,00
Entidades
01-APAE-Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Avaré ................................ R$ 1.000,00
02-Instituição Vera Cruz ..................................... R$ 1.000,00
03-NOCAIJA ........................................................ R$ 1.000,00
04-Lar São Nicolau ............................................... R$ 700,00
Valor Total do Repasse ................................. R$ 13.900,00
Artigo 2.º  - As despesas decorrentes da execução desta  Lei,
a cargo do Município, onerarão a seguinte dotação orçamentá-
ria:  08.02.00 – 3.3.50.00.00 – 12.361.2005.9018-118.
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LICITAÇÃO

Artigo 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 1º de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO CONTRATO CONVITE

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Cestabrás do Brasil Ltda - EPP
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios para o Pronto Socor-
ro Municipal e unidades Básicas de Saúde, conforme solicitação
do Secretário Municipal da Saúde
Valor global : R$ 10.029,40 (dez mil e vinte e nove reais e
quarenta centavos)
Referente : Convite nº.  076/05 – Processo 158 /05
Contrato:  10/06/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : COM – Consultoria Organização e Metodologia Ltda
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços
de consultoria e desenvolvimento de metodologia, execução do
programa, visando a identificação e recuperação de créditos
públicos federais.
Valor global : 20% (vinte por cento) do total recuperado, per-
centual esse, limitado à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
Referente : Convite nº. 095/05 - Processo nº 197/05
Contrato:  11/07/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Empresa Cheiro Verde Engenharia Ambiental S/C Ltda.
Objeto : Contratação de Empresa especializada para tratamen-
to (incineração) e destino final de lixo hospitalar e resíduo do
mesmo gênero oriundo da santa Casa de misericórdia de Avaré,
clínicas médicas, odontológicos e Farmácias, Unidades de Saú-
de, Pronto Socorro Municipal e de locais que produzam lixo hos-
pitalar, sendo que a coleta é feita na santa Casa de misericórdia
de Avaré,
Valor global : R$ 40.040,00 (quarenta mil e quarenta reais),
sendo valor mensal de R$ 8.008,00 (oito mil e oito reais), confor-
me solicitação do Secretário Municipal de Administração.
Referente : Convite nº. 100/05 Processo nº. 211/05
Contrato:  26/07/05
Prazo de vigência do contrato: 05 (cinco) meses

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Empresa Aldo Luchesi e Outros
Objeto : Fornecimento de 600 (seiscentas) dúzias de ovos bran-
cos extra.
Valor : R$ 1.104,00 (um mil cento e quatro reais), sendo valor unitá-
rio de R$ 1.84 (um real e oitenta e quatro centavos), por dúzia,
conforme solicitação da Central de Alimentação (cozinha piloto)
Referente : Convite nº. 102/05 Processo nº. 220/05
Contrato:  15/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Figorífico Gouveia Santos Ltda
Objeto : fornecimento de 500kg pernil suíno sem osso, valor
unitário de R$ 5,82; 500kg coxa e sobrecoxa de frango, valor
unitário R$ 2.77; salsicha de 1ª qualidade valor unitário R$ 2,47;
acém bovino em cubo valor unitário R$ 4,67 (quatro reais e
sessenta e sete reais), conforme solicitação da Central de Ali-
mentação (cozinha piloto)
Valor global : R$ 8.332,00 (oito mil e trezentos e trinta e dois reais).
Referente : Convite nº. 102/05 Processo nº. 220/05
Contrato:  15/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : PVT – Comércio e Manutenção de Móveis para
Escritório Ltda - ME
Objeto : Aquisição de 04 (quatro) máquinas copiadoras, sendo
01(uma) para a EMEIES – Professor Flávio Nascimento, para
atender as necessidades do EJA (Educação de Jovens e Adul-
tos) de 5ª à 8 ª séries, 01(uma) para EMEF Maneco Dionísio, 01
(uma) EMEF – Professora Elizabeth de Jesus Freitas e 01 (uma)
para EMEI Professora Zainy Zequi de Oliveira, conforme solicita-

ção da secretaria municipal da educação.
Valor : R$ 7.512,00 (sete mil, quinhentos e doze reais)
Referente : Convite nº. 103/05 Processo nº. 222/05
Contrato:  10/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Rosângela Maria Fortes ME
Objeto : Aquisição de 165 (cento e sessenta cinco) cotas de gás
em cilindros P-45, para atender as escolas municipais de ensino
fundamental, escola de educação infantil da rede municipal e 10
(dez) cotas de gás botijão p-13, para atender a escola de educa-
ção infantil, conforme solicitação da secretaria da educação.
Valor : R$ 21.052,00 (vinte e um mil, e cinquenta dois reais e
cinquenta centavos)
Referente : Convite nº. 104/05 Processo nº. 223/05
Contrato:  11/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Cerâmica Medeana Ltda
Objeto : Aquisição de 100.000 (cem mil) tijolos de 06 (seis) furos.
Valor : R$ 21.500,00(vinte e um mil e quinhentos reais)
Referente : Convite nº. 105/05 Processo nº. 225/05
Autorização de Compra :  08/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Dufran Comercial Ltda.
Objeto : Aquisição de móveis para estrutura física, atendendo a
5ª etapa do projeto PMAT, conforme solicitação do secretário
municipal da fazenda, secretária municipal do bem estar social e
secretario municipal da saúde.
Valor global : R$ 26.100,10(vinte seis mil, cem reais e dez
centavos)
Referente : Convite nº. 106/05 Processo nº. 226/05
Autorização de compra:  11/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Unifica Veículos e Peças Ltda
Objeto :Aquisição de 01 (um) veículo, zero km, zero km, ELX 1.4
flex, na cor vermelho alpine, 04 (quatro) portas à gasolina/ álco-
ol, ano 2005 e modelo 2006, conforme solicitação da Secretária
Municipal de Meio Ambiente, para atender Corpo de Bombeiros
de Avaré.
Valor global: 29.650,00 (vinte nove mil, seiscentos e cinquenta
reais)
Referente : Convite nº. 107/05 Processo nº. 227/05
Contrato:  12/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Cestabrás do Brasil Ltda EPP
Objeto : Aquisição 5.000 kg de leite em pó integral (pacote com
400 gramas ou 1 kg) e 800 baldes de suco concentrado natural
sabor tangerina, conforme solicitação da central de alimentação
(cozinha piloto).
Valor : R$ 73.996,00 (setenta e três mil, novecentos e noventa e
seis reais).
Referente : Convite nº. 108/05 Processo nº.228 /05
Contrato:  12/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Empresas Contratadas : Arpoli Distribuidora Ltda  - Valor R$
140,00 (cento e quarenta reais)
Luiz Alexandre Sauer Palombarini – Valor R$ 561,20 (quinhentos
e sessenta um reais, e vinte centavos), conforme solicitação da
Central de Alimentação (Cozinha Piloto).
Objeto : Aquisição de materiais de limpeza
Referente : Convite nº. 109/05 Processo nº.236 /05
Autorização de Compra:  17/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Duvieri Comércio de Móveis Ltda - ME
Objeto : Aquisição 115 (cento e quinze) berços em madeira, para
atender as crianças dos centros de Educação Infantil Municipal,
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação
Valor : R$ 561,20 (quinhentos e sessenta um reais e vinte centavos).
Referente : Convite nº. 110/05 Processo nº.237 /05
Autorização de Compra:  17/08/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Figueiredo S/A
Objeto : Aquisição 01(um) caminhão, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Valor : R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
Referente : Convite nº. 116/05 Processo nº. 251/05
Autorização de Compra:  29/08/05

EXTRATO CONTRATO DISPENSA

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 080/05  Processo
nº 249/05 com fulcro na Lei nº. 8.666/93  artigo 24, inciso V.
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Volkswagen do Brasil Ltda
Objeto : Aquisição de 04 (quatro) veículos, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal da Educação
Valor: R$ 167.348,00 (cento e sessenta sete mil, trezentos e
quarenta e oito reais)
autorização de assinatura compra: 08/08/05

Modalidade: Dispensa nº 081/05  Processo nº 252/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Cestabrás do Brasil Ltda - EPP
Objeto : Aquisição de 1.798 (um mil, setecentos e noventa e
oito) cestas básicas para o mês de agosto de 2.005, para aten-
der ao funcionalismo público municipal de Avaré.
Valor: R$ 118.668,00 (Cento e dezoito mil seiscentos e sessen-
ta e oito reais).
autorização de assinatura compra: 15/08/05

EXTRATO CONTRATO TOMADA DE PREÇO

Modalidade: Tomada de Preço nº 011/05  Processo Nº 155/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Empresas Contratadas: Edivaldo René de Oliveira EPP valor
R$ 67.986,90;
Drogaria Fávare Ltda R$ 25.877,01
Objeto:  Aquisição de materiais descartáveis emergenciais para
o Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria
Municipal da Saúde.
Valor global: R$ 93.863,91 (duas empresas)
Data da assinatura do contrato: 27/07/05

EXTRATO CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº 009/05  Pro-
cesso Nº 207/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Banco ABN Amro Real S A.
Objeto:  Escola de instituição financeira para centralizar ativi-
dades Bancárias, da Prefeitura de Avaré.
Maior Oferta valor de: R$ 2.046,000,00 (dois milhões e qua-
renta e seis mil reais)
Data da assinatura do contrato: 12/08/05

INEDITORIAIS

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 74/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇO DE CAMPO do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
100º 02265 Antonio Carlos Rodrigues
101º 00582 Elias Paulino
102º 00369 Leonardo Franco dos Santos
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, 01 de setembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, comunica o gabarito
do Processo Seletivo n º 13/05.

AUXILIAR DE CADASTRO
01-A 11-B 21-C 31-B
02-C 12-C 22-D 32-A
03-D 13-D 23-B 33-D
04-B 14-A 24-D 34-B
05-C 15-D 25-A 35-D
06-C 16-B 26-D 36-A
07-A 17-B 27-D 37-A
08-D 18-C 28-C 38-E
09-D 19-D 29-C 39-A
10-A 20-B 30-E 40-C

DESENHISTA DE CASDATRO
01-D 11-A 21-C 31-C
02-C 12-C 22-B 32-B
03-B 13-A 23-D 33-E
04-A 14-A 24-E 34-E
05-B 15-B 25-E 35-B
06-A 16-D 26-C            36-ANULADO
07-D 17-D 27-D 37-B
08-C 18-A 28-A 38-B
09-A 19-B 29-D 39-C
10-D 20-D 30-D 40-D

PAJEM
01-A 11-B 21-A 31-C
02-C 12-C 22-D 32-E
03-D 13-D 23-C 33-E
04-B 14-A 24-A 34-E
05-C 15-D 25-D 35-E
06-C 16-B 26-C 36-B
07-A 17-B 27-E 37-E
08-D 18-C 28-E 38-B
09-D 19-D 29-E 39-D
10-A 20-B 30-E 40-E

Estância Turística de Avaré, 01 de setembro de 2005.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 73/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇOS DIVERSOS do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
17º 01986 Natalia Cristina Pereira de Oliveira
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, 01 de setembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 75/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AGENTE DE
SERVIÇO DISCIPLINAR  do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
11º 06563 Camila Aparecida Santi
12º 08552 Célia Regina Leme de Melo
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, 02 de setembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 76/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL DE
LIMPEZA  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
17º 01409 Vilma Aparecida Dias Coutinho
18º 03783 Elaine Cristina Doprado
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, 02 de setembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura da estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, por seu Prefeito Municipal que este subscreve, TORNA PÚ-
BLICA  a Classificação Final dos candidatos aprovados no Pro-
cesso Seletivo para o emprego público de AUXILIAR DE CA-
DASTRO, DESENHISTA DE CADASTRO  e PAJEM , cujas as pro-
vas foram realizadas no dia 27 de agosto de 2005 nos termos do
edital nº 013/05.
Os candidatos terão dois a contar da publicação da Classifica-
ção Final, para protocolar Recursos na Prefeitura Municipal, di-
rigidos ao Sr. Prefeito, a respeito do resultado final do processo
seletivo.
Avaré, 02 de setembro de2005.

AUXILIAR DE CADASTRO
CLAS. Nº DE INSCR. NOME
01º 001/05 Daniela Gaspar da Silva
02º 005/05 Fabiana de Jesus Vilela
03º 012/05 Katiucia L. Rodrigues
04º 006/05 Helenci A. D. Cavalheiro
05º 002/05 Daniela Leal Cortez
06º 010/05 Paulo Luciano Alves

DESENHISTA DE CADASTRO
CLAS. Nº DE INSCR. NOME
01º 001/05 Bruno H. M. Uema
02º 015/05 Ana Carolina Leôncio
03º 002/05 Juliana de Paula Assis Rocha
04º 009/05 Daniel do Prado Amaral
05º 007/05 Oswaldo Srour Guerreiro
06º 014/05 Gisele de Oliveira

PAJEM
CLAS. Nº DE INSCR. NOME
01º 002/05 Fátima Leila da Silva Leite
02º 006/05 Elba dos Santos Nunes
03º 018/05 Eloane Ramos Evangelista
04º 010/05 Cláudia Elaine Sextaro

CLAS. Nº DE INSCR. NOME
05º 088/05 Juliana dos Santos
06º 053/05 Leonice de Fátima A. Silva
07º 062/05 Daniele de Lima Stanley
08º 094/05 Andréia Aline de Souza
09º 099/05 Karina Calvello
10º 086/05 Suely Delfina B. Andrade
11º  007/05 Marcela Ap. Miguel Dias
12º 033/05 Joseandra Ap. C. Oliveira
13º 078/05 Lucia Helena Francisco
14º 065/05 Helena Maria Pereira Custódio
15º 049/05 Luciany dos Santos
16º 014/05 Ana Trindade da Silva Alves
17º 024/05 Bibiana Agazzi Gaioto
18º 079/05 Marlene Braz Almeida
19º 105/05 Elaine Moreira da Silva
20º 042/05 Rosemari de Jesus
21º 080/05 Flávia Anacleto Costa
22º 085/05 Simone Ap. Faria Ribeiro
23º 084/05 Priscila Ap. Bartolomeu
24º 102/05 Beatriz Auxiliadora de Oliveira
25º 051/05 Lorayne Camila de Souza
26º 092/05 Renata Conceição Cruz
27º 056/05 Eliana Alves
28º 003/05 Patrícia Antunes da Silva
29º 036/05 Liliane Regina Taconha
30º 037/05 Ivanilda Zamonel
31º 008/05 Eliete Garcia de Andrade
32º 057/05 Amanda Amaral Nascimento
33º 058/05 Kátia Cristina Correa
34º 054/05 Kátia Cristina Kriliski
35º 015/05 Eliana Ap. da Silva
36º 082/05 Isabel Cristina Machado
37 063/05 Andréia dos Santos
38º 026/05 Leandro Anselmo
39º 104/05 Elaine Ferreira da Costa Silva
40º 093/05 Leonilda Adélia Cruz
41º 044/05 Luciana Aparecida de Souza
42º 011/05 Fabiele Domingues
43º 066/05 Maria de Fátima Possolini
44º 053/05 Leonice de Fátima A. Silva
45º 096/05 Ângela Valquíria Alves Sales
46º 076/05 Cristiana Bovo de Oliveira
47º 103/05 Ivani Ap. Guedes
48º 087/05 Maria José Tavares do Amaral
49º 100/05 Solange Faria de Moraes Costa
50º 072/05 Vânia Cristina F. Pinto
51º 069/05 Carolina Ap. de Oliveira
52º 048/05 Maria Carolina N. Pizza
53º 029/05 Karina Aparecida Fusco
54º 090/05 Kleidslaine V. V. Nogueira
55º 046/05 Rosangela M. S. Santos
56º 091/05 Ligia Maria C. Paes Silva
57º 095/05 Nivaldo da Costa Neto
58º 061/05 Marli Elaine Correa
59º 045/05 Rafael B. Freitas Rodrigues
60º 004/05 Marisa Dias Melo
61º 050/05 Dulce Piacentin Vascontin
62º 064/05 Luciana Ap. Santini C. Didone
63º 020/05 Ana Helena Ramos Santos
64º 067/05 Lílian Ap. Prestes
65º 005/05 Anna Carolina Silva Gomes
66º 071/05 Renata Cristina Augusto
67º 022/05 Adilsan M. Fernandes
68º 060/05 Irene da Silva Martins
69º 038/05 Jacira de Fátima Teodoro Cruz
70º 001/05 Luciana Izilda de Oliveira
71º 034/05 Daniela Marques
72º 039/05 Cléia Aparecida da Silva
73º 040/05 Paloma Rubiani S. G. Barbalarga
74º 016/05 Silvia Floreano da Rosa
75º 089/05 Valdinéia Ap. Nunes
76º 027/05 Greiciany Betania Gonçalves
77º 047/05 Deusa Uranga Luna
78º 021/05 Suely Ap. Cruz
79º 081/05 Maria de Lourdes Bezerra
80º 101/05 Maria Aparecida dos Santos
81º 012/05 Irene Cristina Serafim Ceara
82º 023/05 Ana Paula da Costa
83º 030/05 Renata de Fátima Soares
84º 031/05 Silvia C. de Almeida Gialim
85º 073/05 Adriana Ap. Pinto
86º 075/05 Juliana Bovo de Oliveira
87º 041/05 Daniela Alves de Camargo

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Banco do Povo de Avaré é o primeiro em
financiamento na região

De acordo com le-
vantamento feito em to-
das as unidades do Ban-
co do Povo Paulista no
Estado, a agência de
Avaré conseguiu o pri-
meiro lugar em financia-
mento na região, que
abrange 21 municípios.
Os números também
são satisfatórios a nível
Estadual, onde Avaré

atingiu o 12º lugar den-
tre as 347 unidades em
todo Estado de São
Paulo. Estes números
são relativos ao mês de
julho, quando foram
aprovados pelo Comitê
de Liberação de Crédi-
to, 20 processos, com
financiamento de equi-
pamentos e capital de
giro a pequenos empre-

endedores.
Para o mês de agos-

to espera-se que Avaré
continue entre as unida-
des mais produtivas,
pois foram fechados 22
processos neste perío-
do, financiando aproxi-
madamente R$ 85 mil.

O levantamento da
classificação de cada
unidade do Banco do

Povo é feito levando-se
em conta o número de
habitantes, o número de
processos realizados e o
montante de financia-
mento liberado.

Os financiamentos
do Bando do Povo são
dirigidos a pequenos
empreendedores, for-
mais ou informais, com
no mínimo 6 meses de
atividade. Esses financi-
amentos são para aqui-

sição de equipamentos
que visem a ampliação
do negócio. Neste caso
o financiamento pode
atingir até 18 meses.
Para aquisição de equi-
pamentos de informática
e sistema de informação,
o financiamento pode ser
em até 12 meses. No
caso de aquisição de ca-
pital de giro, o valor fi-
nanciado pode ser pago
em até 6 meses.

A unidade do Ban-
co do Povo de Avaré é
uma parceria entre Pre-
feitura e Governo do
Estado e é administrado
pela Secretaria Munici-
pal da Industria. Comér-
cio e Desenvolvimento
Econômico. Maiores in-
formações podem ser
obtidas na sede do Ban-
co do Povo, na Rua
Maranhão, 1579 ou
pelo telefone 3732 6101

A agência do Banco do Povo de Avaré fica na Rua Maranhão, 1579A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Lazer,
através da Biblioteca
Municipal Prof. Francis-
co Rodrigues dos San-
tos recebeu em doação
do Instituto Paulo Coe-
lho 13 obras do autor.

Embora o acervo da
Biblioteca Municipal já
possua todas as obras
de Paulo Coelho, a do-
ação vêm proporcionar
aos leitores uma quanti-
dade maior de livros dis-
poníveis, tendo em vis-
ta, a existência de fila de
espera, principalmente,
dos dois últimos lança-
mentos: Onze Minutos e
O Zahir.

Dentre os autores
contemporâneos Paulo
Coelho é um dos mais
lidos, tendo suas obras
sido traduzidas para di-
versas línguas.

A Biblioteca Municipal
está localizada no Centro
Cultural “Djanira da Mot-
ta e Silva” e atende de se-
gunda a sextas das 07h30
às 17h30 e no sábado das
08h00 às 13h00.

Biblioteca Municipal recebe
doação de obras de Paulo Coelho

O Instituto Paulo
Coelho é uma instituição
sem fins lucrativos, finan-
ciada exclusivamente
pelos direitos autorais
do escritor. A idéia cen-
tral não é fazer carida-
de, mas dar oportunida-
de as camadas menos
favorecidas e excluídas
da sociedade brasileira.
Desta maneira, o Insti-
tuto concentra sua ver-

ba em infância e tercei-
ra idade

O Instituto Paulo
Coelho apóia com aju-
da financeira certas pes-
soas menos favorecidas
de Terceira Idade, e é
co-patrocinador do So-
lar Meninos de Luz
(morro Pavão-Pavãozi-
nho e Cantagalo, Rio de
Janeiro), que cuida de
340 crianças.

Paulo Coelho é um dos mais lidos dentre os
autores contemporâneos

Uma comitiva de
Avaré, envolvendo as
secretarias de Cultura e
de Indústria e Comer-
cio, participou de uma
reunião com o Secretá-
rio Estadual da Cultura,
em seu gabinete, onde
foi acenada a possibili-
dade da Estância Turís-
tica de Avaré conquistar
apoio do Governo Es-
tadual para reavivar o
nome de nossa artista
maior “Djanira Mota e
Silva”.

Avaré participa de reunião com
Secretário Estadual de Cultura

Nas conversas com
o Secretário foi decidi-
do que a comitiva ava-
reense deveria apresen-
tar um projeto ao Go-
verno de Estado norte-
ando quais são as inten-
ções do município, que
pode girar em torno de
diversas possibilidades
como um evento anual
em homenagem à Dja-
nira ou mesmo, se o
projeto apresentado for
aprovado pela Secreta-
ria de Estado, uma Ex-

posição fixa das obras
da pintora.

Agora resta que os
representantes avareen-
ses se reúnam para dis-
cutir a respeito das in-
tenções e também mon-
tar um projeto que será
encaminhado para a Se-
cretaria de Estado para
que essa parceria gere
bons frutos com o intui-
to de resgatar a memó-
ria da artista Djanira que
é uma das filhas mais
ilustres de Avaré.
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De 1º a 15/09
IV Sanfest – Festa de Nossa Senhora das Dores –
Santuário Nossa Senhora das Dores

De 1 a 3/09
20h30 - Peça Teatral “Não Caia do Compasso” Gru-
po de Teatro Lado B – Teatro Municipal

Dia 03/09
7h00 – Circuito de Judô – Etapa da Federação Pau-
lista – Ginásio Kim Negrão
23h30 – Baile Gaúcho com “Os Mateadores” – Cen-
tro Avareense

Dia 04/09
9h00 – III Corrida/Caminhada – Largada: Avenida Pau-
lo Novaes

Dia 06/09
21h00 – Projeto Terças Musicais com Márcia Tauil –
Teatro Municipal

Dia 07/09 (Dia da Independência)
8h00 – Hasteamento das bandeiras – Paço Munici-
pal
9h00 – Torneio de Pesca – Lago da Brabância
19h00 – Apresentação da Orquestra Sinfônica da
Igreja Assembléia de Deus – Concha Acústica

De 07 a 15/09
Feira de Artes e Artesanato – Concha Acústica

De 8 a 11/09
XI Exposição Internacional do Cavalo Árabe – Re-
cinto da Emapa

De 8 a 15/09
Torneio de Bocha Aniversário de Avaré – Cancha do
Asilo São Vicente de Paula

Dia 08/09
21h00 - Eliminatória Avareense da 23ª Fampop. Apresen-
tação das 12 músicas de Avaré. No encerramento terá o
show com Guilherme Arantes – Ginásio Kim Negrão

Dia 09/09
21h00 – Primeira Eliminatória Nacional da 23ª Fam-
pop. No encerramento show com Detonautas – Giná-
sio Kim Negrão.

Dia 10/09
20h00 – Show com Carlos e Juliano – Concha Acús-
tica
21h00 - Segunda Eliminatória Nacional da 23ª Fam-
pop. No encerramento show com Fábio Júnior – Gi-
násio Kim Negrão.

Dia 11/09
21h00 – Final da 23ª Fampop. No encerramento show
com Zé Ramalho (Patrono do Festival) – Ginásio Kim
Negrão

Dia 14/09
16h00 – Inauguração da Reforma e Restauração do
Prédio do Antigo Fórum
18h00 - Inauguração do Centro de Atendimento ao
Educando “Prof. Maria José de Araújo” - Centrinho
23h00 – Baile Aniversário de Avaré com Jair Supercap
Show – Ginásio Kim Negrão

Dia 15/09 (Aniversário de Avaré)
8h00 – Hasteamento das bandeiras – Paço Municipal
9h00 – Desfile Cívico – Tema: Usina de Álcool
14h00 – Futebol Amistoso – São Paulo FC x AA Ava-
reense (Veteranos) – Estádio do São Paulo FC
16h00 – Futebol Amistoso – Veteranos do Santos FC
x Seleção do Povo – Estádio São Paulo FC
16h00 – Procissão dos andores – Igreja Matriz Nossa
Senhora das Dores
17h00 – Missa em comemoração ao dia da Padroeira
e aniversário da cidade – Igreja Matriz Nossa Senho-
ra das Dores.

Dia 16/09
17 horas – Inauguração do Memorial Artistico e Foto-
gráfico “Dr. Tininho Negrão” e Escola de Belas Artes
F. Tegani – Reitora: Iza Peres
23h00 – Show com Inimigos do HP – Ginásio Kim
Negrão

De 16 a 18/09
Festa dos Três Coqueiros

Dia 17/09
20h00 – “Tenha uma Esperança de Vida” Grupo de
Capoeira Ritmo Baiano – Teatro Municipal

De 17 a 18/09
Exposição de Carros Antigos – Recinto da Emapa

Dia 18/09
8h00 – Travessia de Natação da Represa Jurumirim
– Camping Municipal
9h00 – Torneio Municipal de Truco – Ginásio Kim
Negrão
9h00 - X Enduro de Regularidade de Avaré – 6ª eta-
pa da Copa do Estado de São Paulo – Local da
Largada: Auto Posto Helsid

Dias 23 e 24/09
19h30 - Espetáculo de Dança com Grupo “Studio D”
– Teatro Municipal

De 23 a 25/09
III Moto Fest – Recinto da Emapa

Dia 24/09
16h30 - Apresentação da Esquadrilha da Fumaça e
paraquedismo com a Skydive – Aeroporto Munici-
pal

De 25 a 30/09
Exposição de Artes Plásticas com trabalhos da artis-
ta Terezinha – Saguão do Teatro Municipal

Dia 29/09
10h00 – Inauguração do Projeto Guri – Av. Santos
Dumont, 1901
Dia 30/09
20h00 – Desfile de roupas e acessórios da Casa de
Artes e Artesanato – Teatro Municipal

Calendário de Eventos do Aniversário de Avaré
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Os shows nas qua-
tro noites da Fampop
2005 serão a grande
atração do evento, que
começa na quinta-feira
(dia 8) com a eliminató-
ria avareense e encerra
no domingo (dia 11),
com a grande final do
festival.

Na quinta-feira se
apresentarão as 12 con-
correntes de Avaré, da
qual sairão quatro para
as eliminatórias nacio-

Fampop 2005 traz shows de alto nível para Avaré

nais. No final o show
será com Guilherme
Arantes. Neste show
Guilherme não só apre-
senta alguns temas do
seu último CD instru-
mental “New Classical
Piano Solos”, mas prin-
cipalmente revê sua tra-
jetória de quase 25
anos, pontuada de su-
cessos e de músicas du-
radouras e personais. O
roteiro completo que
pode chegar a 2 horas

de total empatia com um
público cativo de suas
composições melodio-
sas e de harmonias den-
sas. Por força de sua lin-
guagem peculiar e de
sua antiga familiaridade
com as tecnologias mo-
dernas, Guilherme apre-
senta um espetáculo úni-
co, pois nascem de suas
próprias mãos desde as
letras, canções, arran-
jos e programações.
Seu piano originalíssimo
é a moldura e denomi-
nador comum de todo
o roteiro.

Na sexta-feira (dia
9) serão apresentadas
as primeiras 12 músicas
da fase nacional, além
de mais duas composi-
ções de Avaré. O show
promete agitar o Giná-
sio Kim Negrão com a
Banda de rock Deto-
nautas. O grupo é for-
mado por Tico Santa
Cruz nos vocais, Rena-
to Rocha e Rodrigo
Netto nas guitarras,

Tchello no baixo, Fábio
Brasil na bateria e o DJ
Cleston nas pick ups e
na percussão. O públi-
co será contemplado
com o show do último
CD da Banda, intitula-
do Roque Marciano,
mas que também conta-
rá com alguns sucessos
do primeiro CD, como
“Outro Lugar”.

No sábado (dia 10)
serão apresentadas as
outras 12 músicas con-
correntes além de mais
duas músicas de Avaré.
O show terá todo ro-
mantismo de Fábio Jú-
nior. Neste show Fábio
canta todos os seus
grandes sucessos como:
“Enrosca”, “Seu Melhor
Amigo”, “Caça e Caça-
dor”, “Senta Aqui”,
“Pai”, entre outros.
Com uma super produ-
ção de cenário, luzes e
músicas do seu novo
CD “Fé, O Amor É
Mais e Se” que já é um
sucesso em todo o País.

Guilherme Arantes (dia 08/09) Fábio Júnior (dia 08/09)

Detonautas (dia 09/09)

Acompanhado por 6
músicos e 4 back vo-
cals, Fábio emociona e
envolve a todos da pla-
téia.

No domingo (dia
11) acontece a final do
festival quando sairá o
grande vencedor da
Fampop. O show será
com o patrono do festi-
val, Zé Ramalho, que
promete reviver grandes
sucessos como “Admi-
rável Gado Novo”,
“Frevo Mulher”, “Mis-
térios da Meia-Noite”,
“Chão de Giz”, “Vila do
Sossego”, “Avôhai”,
“Eternas Ondas”, e “Ba-
tendo na Porta do Céu”,

dentre outros. Outro
ponto importante do
show é quando Zé Ra-
malho faz um pout-
pourri com diversas mú-
sicas suas e de outros
compositores, como
“Meu Nome é Trupizu-
pe”, do paraibano
Bráulio Tavares, que
venceu com esta músi-
ca a Fampop de 1990.

Antes do show de
Zé Ramalho, o avareen-
se Rodrigo Custódio
fará a abertura. Esta é
uma justa homenagem
ao músico que conse-
guiu chegar até a semifi-
nal do concurso Fama,
da TV Globo.

Zé Ramalho (dia 11/09)
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré definiu o calendário
de eventos em come-
moração dos 144 anos
de Avaré. Durante todo
o mês de setembro um
grande número festivida-
des fará parte das come-
morações do aniversá-
rio da cidade.

No dia 15 de se-
tembro, aniversário de
Avaré, haverá um gran-
de número de eventos,
com a abertura às 8 ho-
ras no Paço Municipal,
com o hasteamento das
bandeiras. Às 9 horas
acontece o tradicional
desfile cívico com a par-
ticipação das escolas
municipais, estaduais e
particulares, além de di-
versas entidades. Neste
ano o tema do desfile
será usina de álcool. Às
16 horas, no Estádio do
São Paulo Futebol Clu-
be acontece a partida
amistosa entre Vetera-
nos do Santos e Seleção

Definido o calendário de eventos do
aniversário de Avaré

de Avaré. Também às
16 horas será realizada
a procissão dos andores
na Igreja Matriz Nossa
Senhora das Dores e
logo em seguida haverá
a missa em comemora-
ção ao aniversário de
Avaré.

Dentre os inúmeros
eventos destaque para a
apresentação da Esqua-
drilha da Fumaça, que
estará ocorrendo no dia
24 de setembro no Ae-
roporto Municipal. Na
oportunidade também
ocorrerão saltos de

Esquadrilha da Fumaça fará apresentação em Avaré no dia 24

pára-quedas com a
equipe Skydive.

Outro acontecimen-
to importante que mar-
cará o aniversário da ci-
dade será a realização
da 23ª Fampop, de 8 a
11 de setembro no Gi-
násio Kim Negrão. A
atração será o show de
encerramento em cada
noite, sendo Guilherme
Arantes (dia 8), Deto-
nautas (dia 9), Fábio
Júnior (dia 10) e Zé Ra-
malho (dia 11).

Ainda na área cultu-
ral acontecerá o show

Reforma e restauração do prédio do Antigo
Fórum será entregue no dia 14

com a cantora Marcia
Tauil, no dia 6, às 21
horas, no Teatro Muni-
cipal, e a implantação do
Projeto Guri, no dia 26.

Algumas obras da
Prefeitura também se-

rão inauguradas. No
dia 14 acontece a
inauguração da refor-
ma e restauração do
prédio do Antigo Fó-
rum e do Centro de
Atendimento ao Edu-

cando “Professora
Maria José de Araú-
jo”, conhecido como
Centrinho.
(Confira o Calendá-
rio Completo na Pá-
gina 10)

De 8 a 11 de setem-
bro Avaré estará sedian-
do a Exposição Interna-
cional do Cavalo Árabe,
que estará acontecendo
no Recinto da Emapa.
Esta é a 12ª vez que
Avaré recebe o evento
considerado o segundo
mais importante da raça
no país. Neste ano es-
tarão participando cria-
dores de todo o país,
além de argentinos e
equatorianos. A comis-
são julgadora é compos-
ta por juizes de renome,
inclusive com a partici-
pação de americanos e
argentinos. A expectati-
va é de que participem
cerca de 300 cavalos.

Avaré recebe exposição
internacional do Cavalo Árabe

Além da exposição
o evento contará tam-
bém com algumas pro-
vas, como conformação
e enduro de velocidade
e regularidade.

No sábado (dia 10)
estará acontecendo o
enduro de velocidade
com a participação de
aproximadamente 140
conjuntos. São 160 qui-
lômetros de prova que
testa principalmente a
resistência do animal e
do cavaleiro. Apesar
dos cavalos serem mui-
to bem preparados para
este tipo de prova, exis-
te o controle da saúde
do animal. Ao final de
cada etapa o cavalo é

avaliado por uma equi-
pe de veterinários que
analisa sua saúde. Se o
cavalo estiver muito des-
gastado o conjunto é
obrigado a abandonar a
prova. O enduro será
realizado através de tri-
lhas já pré-determina-
das pela organização do
evento.

No sábado também
será realizado o Leilão de
Cobertura sendo que
50% da arrecadação des-
te leilão será revertido
para a AACD.

A 12ª Exposição do
Cavalo Árabe em Avaré
é organizada pela Asso-
ciação Brasileira dos Cri-
adores do Cavalo Árabe.
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