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Prefeitura fará iluminação da Ponte Carvalho Pinto
MÁRIO BIXIGA

Prefeitura já havia tentado, em 2005, a iluminação
através de uma parceria com a SPVias,
mas infelizmente não obteve sucesso

Tubulação e pavimentação irá melhorar a qualidade de vida

Ruas do Recanto da Biquinha
recebem tubulação

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
está realizando a implan-
tação de tubos em algu-
mas ruas do Recanto da
Biquinha. Atualmente os

Depois de 26 anos Rua Luiz
Bruno recebe pavimentação

Rua Luiz Bruno aguarda pavimentação desde 1981
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EDUCAÇÃO

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré realizará em breve a
iluminação completa da
Ponte Carvalho Pinto. O
projeto está sendo estu-
dado com a viabilidade
da parceria com a inicia-
tiva privada, onde nos
próximos dias a munici-
palidade estará receben-
do os referidos estudos e
propostas da parceria.

A iluminação da Pon-
te Carvalho Pinto já es-
tava planejada desde o
início de 2005, quando a
Prefeitura solicitou da
SPVias a execução por
parte da mesma, consi-
derando-se ser um inves-
timento não só de cará-
ter turístico, mas também
de segurança, no entan-

to não obteve êxito da-
quela empresa, a qual
considerou ser responsa-
bilidade do Estado e não
da concessionária, bem
como o projeto na época
foi rejeitado pela Câma-
ra Municipal, em face da
ótica contraria de alguns
membros daquela casa.

Retomada a proposta
de implantação desta ben-
feitoria neste ano e com
as aprovações necessári-
as, a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, in-
clusive com a anuência da
Prefeitura de Itaí, está tra-
balhando para a implan-
tação e finalização deste
projeto, que sem dúvida
será um dos grandes car-
tões postais da cidade de
Avaré. Página 7.

trabalhos estão concen-
trados na Rua Hermes da
Fonseca. A tubulação
será importante para a
captação das águas plu-
viais. Página 7.
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LICITAÇÃO

INEDITORIAIS

AVISO DE EDITAL
Tomada de Preço nº. 006/07 – Processo nº. 139/07

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para a Central de
Alimentação Municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 05 de junho de 2.007, às 08:30 horas,
Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 05 de junho de 2.007, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 15 de maio de 2007 - Rosemaria de Góes –
Presidente da CPJL.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 003/07 – Processo nº. 116/07.
Senhor Joselyr Benedito Silvestre, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, vem através deste HOMOLOGAR as empresas CO-
MERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, DAKFILM CO-
MERCIAL LTDA E CIRÚRGICA JM LTDA, cujo objeto é a aqui-
sição de medicamentos para todos os PASs (Convênio PAB) -
Homologado em: 02/05/2007.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Tomada de Preço nº. 035/06 – Processo nº. 261/06 fica adita-
do no valor de R$ 20.757,38 (vinte mil setecentos e cinqüen-
ta e sete reais e trinta e oito centavos), para a empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
o que corresponde a aproximadamente 3,66% (três vírgula ses-
senta e seis por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando a contratação de empresa com
fornecimento de mão-de-obra para a construção do centro de
Educação infantil situado na Rua Benedita Noturni Martins - Assi-
natura do Termo Aditivo em: 08 de maio de 2007.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 057/07 – Processo nº. 118/07 fica aditado no
valor de R$ 35.534,38 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta
e quatro reais e trinta e oito centavos), para a empresa C.
M. SANTANA & CIA LTDA, o que corresponde a aproximada-
mente 24,02% (vinte e quatro vírgula dois por cento) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando
a contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra,
máquinas e equipamentos para pavimentação de vias públicas
em lajotas sextavadas de concreto em vias públicas - Assina-
tura do Termo Aditivo em: 11 de maio de 2007.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 055/07
– Processo nº. 112/07, objetivando a aquisição de materiais
gráficos para diversos setores da saúde, conforme preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada em: 02/05/07 -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RE-RATIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO
Conforme Secretaria Municipal da Educação foram verificadas
divergências ocorridas quanto ao valor a ser aditado, referente
à Inexigibilidade nº. 031/06 – Processo nº. 338/06, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Sr.
Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
“O valor deste aditamento de contrato é de R$ 1.360,00 (mil
trezentos e sessenta reais), o que corresponde a aproxi-
madamente 0,78% (zero, setenta e oito por cento) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão”.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
“O valor deste aditamento de contrato é de R$ 1.224,00 (mil
duzentos e vinte e quatro reais), o que corresponde a apro-
ximadamente 0,71% (zero vírgula setenta e um por cento)
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão”.
Ficam ratificados os demais termos do referido Aditamento.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré- 08/05/2007

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 046/07 – Processo nº. 097/07, 13 de abril de
2007, a empresa MEGA PAPER INFORMÁTICA E PAPELARIA
LTDA EPP, no valor global de R$ 76.448,79 (setenta e seis mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centa-
vos), objetivando a aquisição de materiais de escritório para as
unidades dos Postos de Saúde, Programas de saúde da Família
e Pronto Socorro Municipal - Joselyr Benedito Silvestre – Prefei-
to Municipal - Adjudicado em: 26/04/2007.

Convite nº. 064/07 – Processo nº. 133/07, 07 de maio de
2007, a empresa NELI MARTINS LOPES ME, no valor global de
R$ 28.182,00 (vinte e oito mil cento e oitenta e dois reais), obje-
tivando a aquisição de uniformes para os funcionários da Se-
cretaria do meio ambiente, lotados nos setores de varrição de
ruas - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal - Adjudi-
cado em: 10/05/2007.

Convite nº. 068/07 – Processo nº. 143/07, 10 de maio de
2007, a empresa RODOLFO TAMASSIA BERNÁBIO ME, no valor
global de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta
reais), objetivando a contratação de empresa especializada em
limpeza de vias públicas e logradouros, envolvendo todas as
ferramentas e equipamentos necessários destinados à execu-
ção dos serviços - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Munici-
pal - Adjudicado em: 15/05/2007.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBLIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 009/07 – Processo nº. 148/
07, a empresa GILMAR ROBERTO DE OLIVEIRA, no valor glo-
bal de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), objetivando a
apresentação do show artístico com o cantor Ivo Pessoa, e
locação de lona, palco e som, para a realização das atividades
em homenagem do dia das mães, com fulcro no artigo 25 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10
de maio de 2007-Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Vertente Comunicação Ltda
Objeto: transmissão de sinal de televisão via TV a Cabo
das Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, abrangendo ainda pres-
tação de serviços de filmagens e edição de todas as Ses-
sões legislativas.
Prazo de vigência do contrato: Até 31 de dezembro de 2.007
Valor: até R$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais)
Referente: Inexigibilidade de Licitação 001/2007 – Processo
09/2007
Data do ajuste: 14/05/2007

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
FARMÁCIA do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
09º 00135 Juliana Fidalgo Bark
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, 10 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇO DE CAMPO –DEF - Classificação Especial do Concur-
so Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº 1.425 de
26/04/2007, publicado em 28/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
01º 00603 Gilberto Aparecido Leme
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, 10 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MONITOR do
Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
08º 003251 Rodrigo Paulo Rosário
09º 003504 Helena Maria Pereira Custodio
10º 002904 Milena Silva Nascimento
11º 003024 Luciana Aparecida de Souza
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 10 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR SERVI-
ÇO DE CAMPO do Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.425 de 26/04/2007, publicado em 28/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
35º 01159 Francis Honorato Gomes
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, 16 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AGENTE DE
SANEAMENTO E VETORES do Concurso Público nº 001/2007,
homologado pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em
14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
16º 02681 João Carlos Peixoto Meana
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, 16 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO do Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo
Decreto nº 1.261 de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
13º 00466 Carolina Fernandes 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, 16 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031/007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MONITOR do
Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
12º 01861 Denise Geraldo Faria
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, 16 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

Decreto nº 1.436-A, de 10 de maio de 2007
(Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente)

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, na forma abaixo, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:-
Representantes da Secretaria Municipal de Promoção e Quali-
dade  Social:
Membro Titular:-   ANDRÉA DA SILVA
Membro Suplente: VALDIRENE MOURA DOS SANTOS
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Membro Titular:-     MARIA LUIZA PEREIRA DIAS
Membro Suplente:- HERCÍLIA DE PAULA PEPE
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Membro Titular:- CELIA REGINA OLIVEIRA DOS    REIS
Membro Suplente:-NAIR PITARELLI
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura:
Membro Titular:-      IVANI CONTINI
Membro Suplente:-  GISELE NEVES CATARINO
Representantes da Secretaria Municipal de Turismo:
Membro Titular:-    VILMA COUTINHO
Membro Suplente:-ANDREA QUARTUCCI NASSAR
Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
Membro Titular:-CLEIDE ROSELEI T. GOMES RODRIGUES
Membro Suplente:-MIRTHES YARA DE FREITAS VIEIRA
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes:
Membro Titular:-      REGINALDO FRANCISCO DIAS
Membro Suplente:-  CLÁUDIO CHOZO YAMAIA
Representantes de Entidades de Atendimento à Criança e ao
Adolescente com Deficiência:
Membro Titular:-  AURORA BEATRIZ TONINI
Membro Suplente:- ELVIRA BRÍGIDA BONA
Representantes da Subseção da O.A.B. de Avaré - Ordem dos
Advogados do Brasil :
Membro Titular:-    ANTONIA EDMEIA ANUNCIATO
Membro Suplente:- PRISCILA COTRIN PASQUALINO
Representantes da Associação Comercial, Industrial e Agrope-
cuária de Avaré:
Membro Titular:-      ELAINE APARECIDA MIRANDA
Membro Suplente:-   MILTON VENDRAMINI FILHO
Representantes de Sociedade Amigos de Bairro:
Membro Titular:-    SONIA MARIA PEROTO
Membro Suplente:- ROTILDES COUTINHO
Representantes da Área Hospitalar:
Membro Titular:-   ANA AMÉLIA DE ALMEIDA RAMOS
Membro Suplente:-ANDRÉIA CRISTINA CONTRUCI
Representantes das Entidades Assistenciais de Atendimento à
Criança e ao Adolescente:
Membro Titular:-    MARCOS GUAZZELLI NETO
Membro Suplente:- VERA BATISTA NEGRÃO
Representantes da Polícia Civil/Militar
Membro Titular:- IEDA APARECIDA DE OLIVEIRA  FARIA
Membro Suplente:- WILSON CLÁUDIO DE OLIVEIRA
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 973, de 14 de julho de 2005.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de maio de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.439, de 11 de maio de 2007
(Normatiza o Artigo 4º da Lei nº 387,

de 27 de novembro de 2002.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei;
Considerando que os serviços de poda de espécies arbóreas
em áreas de domínio público vem sendo realizados sem o devido
treinamento e exigências a que se refere a lei supra citada e,
Considerando a necessidade de procedimento específico
padronizado para poda de árvores de domínio público
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Os serviços de poda de árvore de domínio público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de SERVENTE
do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
10º 02088 Alexandra Regina Correa Goes
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, 16 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

somente poderão ser realizados por pessoas, físicas ou jurídi-
cas, que atendam às condições de qualificação, habilitação,
capacitação e autorização estabelecidas neste Decreto.
§ 1º - Qualificação é a comprovação de curso específico na
área de poda, realizado pela Prefeitura, e reconhecido pela
SMMA.
§ 2º - Habilitação refere-se à pessoa física ou jurídica previa-
mente qualificada e com registro na SMMA.
§ 3º - Capacitação é a orientação dada à pessoa física ou
jurídica e que trabalha sob a responsabilidade de profissional
habilitado e autorizado pela SMMA.
Artigo 2º - A pessoa física ou jurídica, ou a equipe responsável
pela execução do serviço de poda, deve realizar uma avaliação
prévia, estudar e planejar as ações a serem feitas de forma a
atender os princípios técnicos e a harmonia da paisagem.
Artigo 3º - As podas de emergência, que envolvam as instala-
ções ou serviços com eletricidade, deverão ser conduzidas por
funcionários devidamente capacitados para tal.
Artigo 4º - O responsável pelos serviços de podas realizadas
deverá fazer a remoção e destinação final correta dos galhos e
sujidades, de maneira a deixar a área em perfeito estado de
conservação.
Artigo 5º - Todo serviço de poda de espécies arbóreas em
áreas de domínio público deverá ter autorização por escrito da
SMMA.
Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de maio de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.438 de 10 de maio de 2007
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 1.225,

de 25 de julho de 2006.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 1.225, de 25 de julho de
2006, que dispõe sobre desapropriação de propriedade de IO-
LANDO FARIA E ENNY MARTINS FARIA e dá outras providências.
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 10 de maio de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Prefeitura construirá nova escola na Vila Jardim

Local onde será construída a nova escola

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está providenciando a
construção de uma nova
escola na cidade. A uni-
dade de ensino funda-
mental será construída
na Vila Jardim, mais pre-
cisamente na Avenida
Getúlio Vargas, próximo
a praça Dr. Armando de

Paula Assis.
O local foi escolhido

em virtude das necessi-
dades daquela região de
acordo com levantamen-
to feito pela Secretaria da
Educação.

A escola contará
com 8 salas de aula, qua-
dra esportiva e casa de
zelador.

Laboratório de Informática chega
a escola da Barra Grande

ARTE JULIANO VILELA

A Escola Municipal
do Povoado de Barra
Grande agora pode con-
tar com um laboratório
de informática para os
alunos. As aulas são mi-
nistradas por instrutores
treinados.

No Povoado de Bar-
ra Grande as aulas de
informática são ministra-
das através do laborató-
rio móvel, que também
atende escolas rurais da

Costa Azul e Ponte Alta.
As aulas de informá-

rica para crianças da
Zona Rural é disponibili-
zada em apenas poucas
regiões do país. De acor-
do com pesquisa, em todo
Brasil apenas 5% das es-
colas rurais contam com
aulas de informática.

Em Avaré o projeto é
realizado através de uma
parceria da Prefeitura
Municipal com a empre-

sa Planeta Educação, que
fornece toda a estrutura
necessária, com a dispo-
nibilização de instrutores,
treinamento dos professo-
res da escola e manuten-
ção dos equipamentos.

Além do laboratório
móvel que percorre as
escolas rurais, o projeto
também é difundido nas
escola da Zona Urbana,
com laboratórios fixos
nas escolas: Elizabeth

Jesus de Freitas, Mane-
co Dionísio, Maria Abs
Pimentel, Ulisses Silves-
tre, Fausto Rodrigues,
Ana Novaes, Carlos
Papa, Flávio Nascimen-
to, José Rebouças de
Carvalho, Victor Lampa-
relli, Orlando Cortez e
Dondoca. Cada escola
conta, em média, com 17
computadores para o
melhor aprendizado das
crianças.

Alunos passam a ter contato com a informática

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Crianças estão animadas com as novas aulas

Neste sábado, dia 19
de maio, em mais uma
iniciativa da Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, com apoio da
Rede Record de TV, Po-
lícia Militar e Civil, Uni-
med, vai acontecer no
Hospital da Unimed em
Avaré, a Feira da Saúde,
que inclusive já vai cons-
tar no Calendário de
Eventos da Estância.

Segundo os organiza-
dores, a Feira da Saúde
e Qualidade de Vida,
acontecerá dia 19, das 7
da manhã às 13 horas,
tendo como objetivo ori-
entar e prevenir a popu-
lação em geral sobre di-
versos tipos de doenças.

As pessoas terão
acesso gratuito a teste de
glicemia, colesterol, veri-
ficação de pressão arte-
rial, doação de sangue,
emissão de documentos
de identidade.

O mais importante é
que haverá ainda preven-
ção odontológica, orien-
tação médica, palestra
sobre cirurgia de obesi-
dade e stand. Os proce-
dimentos e atividades

Acontece neste sábado
a Feira da Saúde

serão gratuitos e limita-
dos. Somente passará
pela orientação médica
as pessoas que retirarem
as senhas antecipada-
mente no dia 14 de maio,
das 8 às 14 horas, no
Hospital da Unimed (Rua
Santa Catarina, 1981). É
importante frisar para a
população que para a ser
liberada a pessoa deve-
rá apresentar encami-
nhamento do médico es-
pecialista da área ou guia
de referência do Posto
de Saúde.

Serão feitos exames
de pneumologia (para
fumantes espirometria –
100 exames), cardiolo-
gia (eletrocardiograma -
50), Ginecologia (ultra-
som obstétrico – 30, pa-
panicolau – 30), angio-
logia vascular (dupler –
15), fonaudiologia, infec-
tologia (hepatite B e C,
sífilis e HIV – 100), fisi-
oterapia, colesterol
(100), Glicemia (500).
Através da Secretaria
do Bem Estar Social
também estarão disponí-
veis 100 fotos ¾ para
obtenção de RG.
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Crianças e jovens mantém diversas atividades no CSU
O CSU (Centro So-

cial Urbano) está fazen-
do um importante traba-
lho para atender um gran-
de número de crianças
na região periférica da
cidade. Funcionando de
segunda a sexta-feira o
projeto atende cerca de
140 crianças e jovens em
dois períodos.

O atendimento atin-
ge a faixa etária de 7 a
17 anos, onde os partici-
pantes têm uma série de
atividade durante todo o
dia. Uma das obrigações
para a criança participar
do projeto é estar estu-
dando.

As atividades são di-
vididas em dois períodos.
As crianças que estu-
dam no período da tarde
freqüentam o CSU pela
manhã, das 7h30 às
11h00, e as que estudam
pela manhã, freqüentam
o projeto a tarde, das
13h00 às 17h00.

Durante o período
em que estão no CSU, as
crianças sempre partici-
pam de alguma ativida-
de como o artesanato,
onde aprendem uma sé-
rie de segmentos, como
crochê, pintura, tricô, ta-
peçaria, entre outros. Os
trabalhos elaborados pe-
los alunos são expostos
na Casa de Artes e Ar-
tesanato e podem ser
comercializados. Os va-
lores arrecadados são
divididos com uma parte
para as crianças e outra
para o CSU que utiliza o
dinheiro para a compra
de material para a con-
fecção das peças.

Também são realiza-
das atividades esportivas,
com orientação especi-
alizada, onde as crianças
podem se manter ativa
fisicamente. Nestas au-
las de Educação Física

O CSU atente crianças e adolescentes de 7 a 17 anos

Crianças estão em atividade durante todo o dia

Diversos cursos são disponibilizados aos
participantes do programa

Educação Física também faz parte das atividades dos alunos

também acontecem tor-
neios esportivos, aberto
não só para os alunos,
mas também para a co-
munidade em geral.

As crianças e jovens
do programa recebem
quatro refeições diaria-
mente. Na entrada pela
manhã todos os alunos
recebem um café da
manhã reforçado. Na
saída é servido o almo-
ço. No período da tarde,
os que estão chegando
também recebem almo-
ço e na saída participam
de um lanche reforçado.

O CSU também dis-
ponibiliza uma Biblioteca
com uma grande varie-
dade de títulos. Lá pode-
se encontrar livros, in-
fantis, juvenis, didático,
romances, literatura, en-
tre outros. Os livros es-

tão disponíveis não só
para os alunos, mas tam-
bém para toda comunida-
de que pode usufruir da
biblioteca de segunda a
segunda. A biblioteca  do
CSU é uma realidade
graças a doações feitas
pela Biblioteca Munici-
pal, Escola Cel. João
Cruz, Anglo e doações
individuais.

Outro projeto que
está sendo reiniciado é a
horta local. Quando esti-
ver em funcionamento,
essa horta proporciona-
rá alimentos que serão
utilizados pelo próprio
CSU. Se a produção for
maior que o consumo, os
produtos excedentes
também poderão ser do-
ados a entidades assis-
tenciais.

Além dos 140 alunos

que são atendidos nor-
malmente pelo programa,
o CSU ainda recebe mais
70 crianças que partici-
pam da Educação Infan-
til. Essas crianças estão
utilizando o prédio do
CSU temporariamente,
pois assim que a creche,
que está sendo construí-
da ao lado, estiver em
funcionamento, essas cri-
anças serão transferidas
para lá.

O CSU é uma reali-
dade graças ao empenho
da Secretaria Municipal
do Bem Estar Social, que
vem contribuindo para
que mais de uma cente-
na de crianças possam ter
uma atividade durante
todo o dia, evitando assim
que se aproximem das
drogas e de outros males
que afligem a juventude.

Neste ano a tradi-
cional festa do Arraiá
do Nhô Musa será fei-
ta nas próprias esco-
las. A decisão foi toma-
da na última segunda-
feira, dia 14 de maio,
através de votação fei-
ta por escolas e enti-
dades que participam
da festa.

Na reunião que
aconteceu no anfitea-
tro da FREA, os orga-
nizadores do evento
deram a possibilidade
das escolas votarem
para escolher o local
da festa, que anterior-
mente era realizada do
Parque de Exposições

Arraiá do Nhô Musa será
realizado nas escolas

Fernando Cruz Pimen-
tel. A principal recla-
mação é a distância do
local, o que dificulta a
locomoção de todos.
Também foi levado em
consideração o fato do
evento ser realizado
em uma época de frio
e o local ser totalmen-
te aberto.

Sendo assim, cada
escola realizará a sua
festa, facilitando a pre-
sença do público local.
Nos próximos dias
será divulgada a rela-
ção de datas da Festa
do Arraia do Nhô
Musa em cada uma
das escolas.

MÁRIO BIXIGA
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Ponte Carvalho Pinto receberá iluminação
MÁRIO BIXIGA

Ponte Carvalho Pinto é um dos cartões postais de Avaré

Com o intuito de di-
fundir cada vez mais o
turismo local, a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré estará rea-
lizando a iluminação da
Ponte Carvalho Pinto,
um dos cartões postais
da cidade.

Para executar a obra,
a Prefeitura enviou a Câ-
mara Municipal um Proje-
to de Lei, que foi aprovado
pelos vereadores, tornan-
do-se possível a viabiliza-
ção da obra, o qual havia
sido rejeitado em 2005.

A ponte será ilumi-
nada em toda a sua ex-
tensão, o que a deixará
mais bonita. A ilumina-
ção valorizará ainda mais
o local que já é bastante
admirado por todos que
passam por ela.

A obra está sendo
estudada sua execução

em parceria com a inici-
ativa privada.

Essa é apenas mais uma
das obras que a Prefeitura
de Avaré pretende realizar
no local, com o objetivo de
incentivar o turismo. No
Camping Municipal, em bre-
ve a Prefeitura construirá
um farol que será mais uma
importante atração turística
da cidade. Além disso con-
tará com mirante que pro-
porcionará uma magnífica
vista da Represa.

Também no Camping,
a Prefeitura fará a cons-
trução de um restaurante
panorâmico, pois muitos
turistas fazem essa reivin-
dicação, já que o único res-
taurante existente no local
foi demolido há alguns
anos. Neste restaurante os
visitantes também poderão
ter uma vista panorâmica
de Represa. Além disso

todas as vias do Camping
estão recebendo pavimen-
tação através de uma par-

ceria entre a Prefeitura e
o Ministério das Cidades.

As obras do farol e

restaurante serão executa-
das com verbas do DADE,
ou seja, o dinheiro vem para

Avaré, mas só pode ser
empregado em benefício
do turismo local.

Prefeitura continua
com operação tapa
buraco nas calçadas

Ruas do Recanto da Biquinha recebem tubulação
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está realizando a im-
plantação de tubos em
algumas ruas do Recan-
to da Biquinha. Atual-
mente os trabalhos estão
concentrados na Rua
Hermes da Fonseca. A
tubulação será importan-
te para a captação das
águas pluviais, evitando
águas empoçadas e pro-
liferação de mosquitos
como o da Dengue.

O trabalho realizado
é uma seqüência da im-

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura realiza os trabalhos nas calçadas da cidade

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
continua com os trabalhos
da Operação Tapa Bura-
co nas Calçadas. Através
desta operação, as calça-
das que estejam irregula-
res recebem atenção por
parte da Prefeitura para
que sejam regularizadas.
Atualmente os trabalhos

estão concentrados na
Rua Jango Pires e no
bairro Água Branca.

Com este trabalho a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré mos-
tra o respeito que tem
com o pedestre, já que
calçadas mal cuidadas
podem causar acidentes
aos pedestres.

plantação de rede de tu-
bulação no local. Re-
centemente a Prefeitu-
ra já havia realizado o
trabalho na Avenida
Anápolis.

A tubulação da Rua
Hermes da Fonseca se
faz necessária, pois em
breve a Prefeitura realiza-
rá a pavimentação da rua.
Para evitar o acúmulo de
água nos dias de chuva é
necessário que o trabalho
seja bem executado para
que essa água possa es-
coar com rapidez.

A tubulação é uma sequência do trabalho
realizado no local

MÁRIO BIXIGA

Rua Francisco Gurgel Plismel conta com calçada

Calçada é importante para os pedestres

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está realizando a
construção de calçada
para pedestres na Rua
Francisco Gurgel Plis-
mel, na Vila Martins. A
benfeitoria é uma rei-
vindicação antiga dos

moradores que utilizam
a rua. Com a ausência
de calçada, os pedes-
tres eram obrigados a
andar pela rua e com o
intenso movimento de
veículos no local, corria-
se o risco de atropela-
mento.
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Local onde será construída a Escola Federal

Prefeitura consegue revogação de terreno da futura Escola Federal
MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré deu mais um importan-
te passo para a implan-
tação de uma unidade de
Ensino da Rede Federal
de Educação Profissio-
nal e Tecnológica do Mi-
nistério da Educação.
Nesta semana a Prefei-
tura obteve a revogação
da área onde será cons-
truída a escola. O curso
a ser implantado em Ava-
ré será de agropecuária.

A unidade de Edu-
cação Tecnológica é
mais um importante be-

nefício que Avaré rece-
be na área da educação,
pois no período de 1997
a 2000, Avaré já con-

quistou cursos impor-
tantes como hotelaria,
turismo e direito. Neste
mesmo período foi im-

plantada na cidade duas
importantes instituições
de ensino que impulsio-
naram o setor.

Prefeitura realiza construção de
chafariz na entrada da cidade

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
continua com os trabalhos
para a construção de um
chafariz na entrada da ci-
dade. A obra está sendo
realizada no Lago Mano-
el Rodrigues, na entrada
da cidade. Para executar
os trabalhos a Prefeitura
precisou esvaziar o lago
para implantação da base,
mas que voltará a ter o
seu volume de água nor-

malizado, assim que a
obra estiver encerrada.

O chafariz, com cer-
ca de 9 metros de altura,
será colocado no centro do
lago e proporcionará mais
um atrativo para o turista
que visita a cidade. Além
disso, embelezará a entra-
da da cidade, pois o lago é
um cartão de visita da ci-
dade, já que fica às mar-
gens da Rodovia SP-255,
bem na entrada de Avaré.

MÁRIO BIXIGA

Chafariz terá 9 metros de altura

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré continua com o proje-
to de pavimentação das
ruas do Alto da Colina I.
Recentemente foi entre-
gue a pavimentação das
ruas do bairro Colina da
Boa Vista que ainda não
dispunham desta melhoria.

Nesta semana a
Prefeitura está realizan-
do os trabalhos finais
para a pavimentação da
Rua Luiz Bruno. Já fo-
ram colocadas guias e
sarjetas, além da reali-
zação da terraplanagem.
O ultimo trabalho reali-

MÁRIO BIXIGA

Mais uma rua do Alto da Colina I é pavimentada

No último domingo,
dia 13 de maio, foi reali-
zada no Jardim Brasil a
Tradicional Festa das
Mães, que neste ano che-
gou a sua 19ª edição. O
evento é uma realização
da Associação dos Mora-
dores do Jardim Brasil e
conta com total apoio da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré. A fes-
ta contou com várias atra-
ções para todas as idades.

Festa das Mães foi realizada com sucesso
Um dos momentos

mais aguardados da fes-
ta é a tradicional corrida
das mães que foi dispu-
tada em três categorias.
Na categoria Branca o
resultado foi o seguinte:
1ª Silvia Biazon, 2ª Re-
nata Vincentini. Na ca-
tegoria verde o resulta-
do foi: 1ª Maria Isabel
Pires, 2ª Sônia Amorim
Machado, 3ª Ivone de
Castro, 4ª Maria Apare-

cida Andrade. Na cate-
goria Rosa a classifica-
ção final ficou da seguinte
maneira: 1ª Maria Izabel,
2ª Sandra Regina Zando-
ná, 3ª Viviane Cristina da
Silva, 4ª Rosangela Fáti-
ma Atanazio, 5ª Fabiana
Zandoná.

A grande atração
musical do evento foi o
cantor Ivo Pessoa, que
fez um belo show. O en-
cerramento aconteceu

com uma grande queima
de fogos.

Paralelamente a Fes-
ta das Mães, foi realiza-
da mais uma edição do
Festival Sertanejo “Toni-
nho Paina”. O vencedor
foi Alex e Adriano, de
Jaú, em segundo ficou a
dupla Célio e Wando,
também de Jaú, e em ter-
ceiro Zelão e Silv Canho-
to, de Águas de Santa
Bárbara.

Rua Luiz Bruno espera pavimentação há 26 anos

zado foi a im-
primação. Com
isso está faltando
apenas a coloca-
ção da capa as-
faltica, o que
deve ser feito nos
próximos dias.

O loteamen-
to foi aprovado
em 1981, por-
tanto a rua
aguarda a pavi-
mentação há 26
anos. Na Rua
Luiz Bruno existem ca-
sas desde a implantação
do loteamento, que ago-
ra passam a receber a

benfeitoria.
Além de pavimentar

totalmente a Rua Luiz
Bruno, a Prefeitura ain-

da está realizando a pa-
vimentação de trecho da
Av. Nações Unidas e da
Rua Atílio Del Carlos.

Nesta semana, a di-
retoria da UNA (União
Negra Avareense) divul-
gou a relação de aulas e
cursos gratuitos que es-
tão disponíveis para a po-
pulação. A UNA é forma-
da pela comunidade ne-
gra de Avaré e tem como
missão promover o de-
senvolvimento humano,
buscando a eliminação de
todas as formas de discri-
minação e violência, prin-
cipalmente a de etnia.

Os cursos são de Ca-
poeira (de terça e quinta-
feira das 19h00 às 20h30),
Karatê (aos sábados das
15h00 às 16h20), Percur-

UNA disponibiliza cursos
gratuitos para a população

são (sexta-feira das 19h00
às 20h00), Dança do Ven-
tre (sexta-feira das 19h00
às 20h30), Danças Diver-
sas (quarta-feira das
19h00 às 20h00), Corte de
Cabelo (segundo e último
sábado de cada mês, das
10h00 às 13h00), Ginásti-
ca Rítmica (segunda,
quarta e sexta-feira, das
10h00 às 12h00 – segun-
da e sexta-feira, das
17h00 às 18h30).

Os cursos oferecidos
pela UNA contam com o
apoio da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré,
através da Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação.



AVARÉ, 19 DE MAIO DE 2007 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 9
Decreto nº 1.436 de 09  de maio de 2007

(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei nº 900 de 29 de Dezembro de 2006, o crédito no valor de R$ 287.000,00 (Duzentos
e oitenta e sete mil Reais)  para suplementar a seguinte dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa  Valor
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.06.00 Divisão de Alimentação Escolar
06.06.02 Depto. de Transporte da Merenda Escolar

   3.3.90.00.00 12.306.2006.2074-167 Administração da Merenda Escolar 5.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.03 Depto. de Vigilância Sanitária

   4.4.90.00.00 10.304.1004.2280-231 Manutenção da Vigilância Sanitária 32.000,00
07.01.05 Departamento de Farmácia

   3.3.90.00.00 10.303.1006.2282-269 Aquisição de materiais Descartáveis 40.000,00
08.00.00 SECRETRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
08.04.00 Fundo Social de Solidariedade
08.04.02 Depto. de Atenção e solidariedade Comunitária

   3.3.90.00.00 08.244.4002.2130-362 Atividades do Fundo social de solidariedade 50.000,00
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA

E DESENVOLVIMENTO
13.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

   3.1.90.00.00 11.334.6007.2335-477 Manutenção do Banco do Povo 20.000,00
15.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
15.02.00 Depto. Municipal de Trânsito

   3.1.90.00.00 15.452.8001.2337-530 Manutenção das Atividades do Programa 20.000,00
17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
17.02.00 Divisão de Encargos Municipais

   4.6.90.00.00 28.843.9002.0006-609 Serviços da dívida interna - geral 120.000,00
TOTAL 287.000,00

Artigo 2º - O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
05.02.00 Depto. de Habitação Social

   4.4.90.00.00 16.482.5005.1043-76 Infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 135.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.03 Depto. de Vigilância Sanitária

   4.4.90.00.00 10.304.1004.2280-230 Manutenção da vigilância sanitária 32.000,00
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   4.4.90.00.00 10.302.1003.1003-281 Ampliação e reforma de unid. ambulatorial 20.000,00
07.01.07 Departamento de Saúde do Trabalhador

   3.3.90.00.00 10.331.1010.2283-286 Curso de Educ. continuada em Saúde 20.000,00
08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
08.02.00 Depto. de Programas Sociais e estratégicos

   3.3.90.00.00 08.244.4006.2148-337 Apoio a abrigos para mulheres em situação de risco 10.000,00
   3.3.90.00.00 08.244.4006.2148-338 Apoio a abrigos para mulheres em situação de risco 10.000,00

08.03.00 Fundo Municipal de Assistência Social
   3.3.90.00.00 08.122.4004.2152-352 Manutenção dos serviços administrativos 20.000,00

13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA
E DESENVOLVIMENTO

13.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências
   3.3.90.00.00 22.122.7001.2328-482 Manutenção da Secretaria da Industria 20.000,00

15.00.00 SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
15.02.00 Depto. Municipal de Trânsito
15.02.01 Setor de Estac; Regulamentado da Zona Azul

   3.1.90.00.00 15.452.8001.2265-526 Fiscalização do sistema viário do Município 20.000,00
TOTAL......................... 287.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de maio  de 2007

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Já estão abertas as inscrições
para o II “Show no Seu Bairro”

A partir do mês de
junho começa a segunda
edição do Projeto “Show
no seu Bairro”, que no
ano passado foi realiza-
do ao longo de várias se-
manas em diversos bair-
ros da cidade, tendo
ocorrido a grande final no
mês de dezembro na
Concha Acústica.

Este ano o evento
está com uma grande
estrutura para promover
um dia inteiro de lazer
aos moradores de vári-
os bairros da cidade.
Além dos festivais mu-
sicais, este ano haverá
também barracas que
estarão proporcionando
atendimento ao publico
como orientações jurídi-
cas, exames médicos,
odontológicos, corte de
cabelo, distribuição de
preservativos entre ou-
tros, além de algodão
doce, crepe suíço, pipo-
ca e caldo de cana que
estarão sendo distribuí-
dos gratuitamente aos
participantes.

Os interessados em
participar do II “Show no
seu Bairro” já podem
efetuar as inscrições na
Câmara Municipal, na

DIVULGAÇÃO

Neste ano também terá a categoria skate

ACOMPANHE OS LOCAIS DURANTE O ANO

1 – Bonsucesso – 03/06
2 – Vila Jardim – 17/06
3 – Vera Cruz – 01/07
4 – Jardim São Paulo – 15/07
5 – Paraíso e Tropical – 29/07
6 – Bairro Alto – 12/08
7 – Paineiras – 26/08
8 – Rua Cinco – 09/09
9 – Santa Elizabeth e Jardim Brasil – 23/09
10 – Brabância – 12/10
11 – Bairro Ipiranga – 21/10
12 – Camargo e Alto da Boa Vista – 04/11
13 – Presidencial – 18/11
14 – Feira da Paranapanema – 02/12
15 – Final na Concha Acústica – 30/12

Avenida Misael Eufrásio
Leal, 999 (ao lado do an-
tigo Cefam), das 8h às
17h. As categorias que
estarão em disputa este
ano são: sertanejo, sam-
ba/pagode, playback,
bandas cover, locutor/
apresentador, skate, gos-
pel e dança. Em todas as
categorias haverá premi-
ação em dinheiro, diplo-
ma e medalhas, num to-
tal de mais de R$ 12 mil
(doze mil reais).

Ainda dentro da pro-
gramação do II Projeto
“Show no seu Bairro”
constam apresentações
de grupos de capoeira,
karatê e bandas musi-

cais, bem como ativida-
des esportivas, posto de
sugestão para os bairros
e recolhimento de mate-
rial reciclável. A Comis-
são Organizadora tam-
bém já definiu os locais
por onde o projeto esta-
rá passando a cada 15
dias, sendo que a estréia
será no próximo dia 3 de
junho, na Praça João
Valente, na Vila Martins
II, sempre a partir das
10h da manhã.

O Show no Seu Bair-
ro é organizado através
de uma parceria entre a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a
Câmara Municipal.
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RELAÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS
DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007

PERCENTUAL DE ABASTECIMENTO POR SECRETARIA

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:

Quando vossos estabelecimentos comerciais receberem fisca-
lização de agentes desta municipalidade, em qualquer âmbito
de suas atividades, e caso vossa senhoria venha a considerar
o referido ato improcedente, injusto e arbitrário, por gentileza
protocolar requerimento com endereço completo junto ao Pro-
tocolo do Paço Municipal, a Praça Juca Novaes, 1169, no ho-
rário das 13h00 às 17h00, dias úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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Prefeitura investe na reforma da ETE
MÁRIO BIXIGA

Prédio onde funciona a ETE está recebendo melhorias

A ETE (Escola Téc-
nica Estadual) está rece-
bendo reforma por parte
da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré.
Apesar da escola ser es-
tadual, está funcionando
em um prédio sedido pelo
Município e conta com
todo o apoio da Prefeitu-
ra para se manter em
funcionamento.

A Prefeitura de Ava-
ré está realizando reforma
no local com a construção
de mais duas cozinhas,
dois laboratórios, além de
reforma completa dos sa-
nitários, incluindo a cons-

Ruas do Bairro Colina
Verde receberão
pavimentação

MÁRIO BIXIGA

Depois de aguardar
por mais de 30 anos, algu-
mas ruas do Bairro Colina
Verde enfim receberão
pavimentação. A Prefeitu-
ra da Estância Turística de
Avaré está providencian-
do a pavimentação de tre-
cho das ruas Mirassol, Pi-
nheiros e Palmeiras.

Inicialmente a Pre-
feitura fez o trabalho de
colocação de guias e sar-
jetas e terraplanagem da
área. Em poucos dias as
ruas começarão a rece-
ber o asfalto.

Rua das Palmeiras será uma das que receberá
pavimentação

A obra é uma rei-
vindicação antiga dos
moradores, pois como
as ruas estão em um
grande declive,  as
águas das chuvas pro-
vocavam uma grande
erosão no local. Essa
erosão muitas vezes
impossibilitava o tráfe-
go de veículos e em al-
guns casos até pedes-
tres encontravam difi-
culdades em transitar
pelo local. Com a pavi-
mentação esse proble-
ma será resolvido.

trução de um banheiro
para deficientes físicos.

Também está sendo
implantado muro de alve-
naria para o fechamento
das laterais do prédio,
além de colocação de
grade na parte frontal.

Posteriormente a
Prefeitura fará a pintura
geral do prédio e a refor-
ma parcial do piso.

A ETE funciona em
Avaré oferecendo os cur-
sos de técnico em adminis-
tração, técnico em nutrição
e dietética e técnico em in-
formática. Os cursos são
totalmente gratuitos.

Quadras de escolas recebem coberturas
MÁRIO BIXIGA

Prefeitura está realizando a cobertura da Escola
Elizabeth Jesus de Freitas

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-

ré continua com os tra-
balhos de cobertura de

quadra de algumas es-
colas do município. Re-
centemente a Prefeitu-
ra entregou a melhoria
nas escolas Salim Curi-
ati, Maneco Dionísio,
Orlando Cortez e José
Rebouças de Carvalho.

Hoje os trabalhos
estão concentrados na
escola Elizabeth Jesus
de Freitas, no Jardim
Paineiras. No local a
Prefeitura está provi-
denciando a cobertura

da quadra com estrutu-
ra metálica.

Com a cobertura a
quadra ganha um tem-
po de vida útil maior,
pois passa a ficar pro-
tegida do sol e da chu-
va. Além disso, também
proporciona melhor co-
modidade aos alunos
que podem utilizar a
quadra para atividades
escolares ou recreação,
até mesmo nos horári-
os com chuva ou sol.

Começa o emplacamento das bicicletas
MÁRIO BIXIGA

Placas darão mais segurança aos proprietários das bicicletas

As bicicletas que cir-
culam por Avaré já come-
çaram a receber o empla-
camento. Inicialmente as
bicicletas foram cadastra-
das aguardando a chega-
da das placas e dos lacres.
Nesta semana chegaram
as placas e os lacres e com
isso foi iniciado o empla-
camento das bicicletas.

A medida está sendo
executada de acordo com
a lei municipal. O cadas-
tramento é feito pelo De-

mutran (Departamento
Municipal de Trânsito),
órgão vinculado a Secre-
taria Municipal dos Trans-
portes e Sistema Viário. Já
possuem cadastro mais de
400 bicicletas.

O emplacamento é
uma segurança a mais para
os ciclistas, pois possibilita
um rigor maior na fiscali-
zação bem com a melhor
identificação, os furtos
serão inibidos.

É importante salien-

tar que todo o processo
não tem custo algum para
o proprietário. Para se ca-

dastrar basta comparecer
a sede do Demutran, na
Rua São Paulo, 1559.


