
AVARÉ -  SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 2008 www.avare.sp.gov.br  ANO VIII  Nº 350

Através do Decreto
Municipal n° 1.641, de 17/
01/2008, a Prefeitura da
Estância Turística de Ava-
ré desapropriou amigavel-
mente doze lotes de terre-
nos da quadra I, do Par-
que Santa Elizabeth IV, de
propriedade da Casa da
Criança Santa Elizabeth,
os quais serão escriturados
nesta segunda feira, com
pagamento a vista, no va-
lor de R$ 152.085,96,
destinados a construção de
um Posto de atendimento
de Saúde para toda a zona
leste da cidade. Ver deta-
lhes na página 9.

MÁRIO BIXIGA

Local da área de 3.255,80 m2 para construção do PAS no Santa Elizabeth

Prefeitura finaliza implantação de
857  luminárias na área urbana

Na ultima sexta fei-
ra, foram finalizados os
trabalhos de implanta-
ção de 857 luminárias a
vapor de sódio de 250
Watts em todas as vias
publicas pavimentadas
na sede do município,
que ainda não contavam
com o beneficio, fe-
chando assim esse pro-
jeto de investimentos
em pról da maior segu-
rança da população.
Página 10.

MÁRIO BIXIGA

Travessa Ademar de
Barros na Vila Aires
também beneficiada
com novas luminárias

Construção do PAS no Santa Elizabeth
beneficiará toda Zona Leste da cidade

Acontece neste
final de semana o

3° Torneio de Pesca
MÁRIO BIXIGA

Página 20.

Últimos preparativos já
sendo finalizado para o
3° Torneio de Pesca
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RELATÓRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE

ANO: 2.007
Atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal da Saúde:
Acolhimento à população;
- Agendamento de exames e consultas não realizadas através do
SUS e autorizadas pelo Secretário;
- Agendamento de exames de média e alta complexidade;
- Realização de toda parte burocrática, como: Ofícios, solicita-
ções de licitações, Convênios, etc...
- Participação nas reuniões da DRS VI - Bauru;
- Elaboração e digitação da PPI;
- Encaminhamento dos SADT’s autorizados para as UBS’s e PSF’s
e Ambulatórios  conforme cotas estabelecidas pelo Secretário;
- Elaboração, convocação e realização das Audiências Públicas
da Saúde;
- Recebimentos de ofícios do Juizados, solicitando exames de
DNA e encaminhamento dos mesmos para o Laboratório para
agendamento;
- Cotação de medicamentos, equipamentos, materiais de informática
e encaminhamento para os Departamentos de licitação e compras;
- Recebimentos dos Mandados de Segurança e atendimentos
dos mesmos;
- Elaboração e encaminhamentos dos documentos para presta-
ção de contas ao Tribunal de Contas da União, em juntamente
com o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal;
- Convocação para as reuniões do Conselho Municipal da Saúde;
- Agendamento para atendimento para o Secretário Municipal da Saúde;
- Participações em reuniões da Câmara na DRS VI – Bauru, GVE
XVI – Botucatu, Marília;
- Reuniões da Câmara Técnica e do Colegiado da Região de Avaré;
- Assinatura do Termo de Compromisso de Gestão Municipal –
Port MS n.º 399/GM de 22/02/2.006;
- Assinatura do Termo de Compromisso com o objetivo de forma-
lizar a adesão do município ao processo de elaboração do Plano
de Ações da Vigilância Sanitária Municipal;

Exames de diagnósticos autorizados na Secretaria
Municipal da Saúde:

Exames TOTAL/ANO
Ecocardiogramas 190
Holter 10
Testes Ergométricos 05
Ultrassonografias  e Ultrassonografias contrastadas 1.002
Raios X e Raios X contrastados 23.028
Densitometrias ósseas 16
Espirometrias 338
Tomografias 1.185
Eletroneuromiografias 104
Audiometrias e Impendânciometrias 240
Exames laboratoriais, ambulatoriais e análises clíncas 141.005
Mamografias 2.677
Ressonâncias Magnéticas 07
Endoscopias Digestivas 03
Colonoscopia 01
Retossigmodoscopia 01
Polissonografas 16
Potencial Evocado 01

Campanhas realizadas pela Secretaria:
- 2.ª Etapas Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite;
- Campanha de Vacinação Nacional do Idoso – Influenza;
- Campanha de Vacinação Municipal Escolar;
- Campanha Municipal Papanicolaou;
- Campanha “Cidade Limpa” – VISA;
- Campanha de Vacinação de Cães e Gatos contra raiva;
- Campanha de Doação de Sangue;
- Campanha do auto exame e prevenção do Câncer Bucal;

Ouvidoria:
- Recebimento de reclamações feitas pelos usuários, averigua-
ção e providências;
- Recebimento de sugestões feitas pelos usuários;

A Unidade de Avaliação e Controle Compreende:
- Opera o SIH/SUS conforme as normas vigentes e alimenta o
Banco de Dados do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado.
- Opera os seguintes sistemas:

SECRETARIA DE SAÚDE
- SAI (Sistema de Informações Ambulatoriais);
- SISHIPERDIA ( Sistema de Informações de Hipertensão e Diabéticos);
- SIM (Sistema de Informações de Mortalidade);
- SINASC ( Sistema de Informações de Nascidos Vivos);
- SISVAN (Sistema de Vigilância Nutricional);
- SISPRENATAL (Sistema de Informação do Pré-Natal);
- CARTÃO SUS ( Cartão Nacional de Saúde);
- CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde);
- BOLSA FAMÍLIA (Bolsa Família);
- SIAB ( Sistema Ambulatorial – Agentes Comunitários);
- SHD ( Sistemas de Informações Hospitalares Descentralizadas);
- FPO MAGNÉTICA;
- SISCOLO;
- SINANET;

Aquisições realizadas:
- Ambulâncias;
- Microônibus;
- Computadores;
- Copiadoras;
- Mobiliário e equipamentos para as UBS’s;
- Monitor para Ultrassonografia;
- Reformas e adequações das UBS’S e PSF’s;
- Término da construção do PAS –Bonsucesso;
- Gabinetes Odontológicos para as escolas municipais e Centro
de Especialidades Odontológicas II;
- Um veículo Kombi para a Vigilância Sanitária Municipal;
- Projeto para construção de um novo PAS no Bairro Vera Cruz;
- Projeto para a implantação de 03 (três) PSF’S;

GERÊNCIA DOS SERVIÇOS
- Unidades Próprias sob Gerência Municipal
- Unidades Básicas de Saúde;
- Coordenadoria da Saúde Bucal;
- CEO - Centro de Especialidades Odontológicas;
- Unidade Móvel Odontológica;
- PSF ( Programa Saúde da Família);
- Vigilância Sanitária;
- Programa de Erradicação da Dengue;
- Vigilância Epidemiológica;
- IEC – Informação Educaçãoe Comunicação;
- Serviços de Referência para apoio e diagnóstico;
- CEREST –Centro de Referência em Saúde do Trabalhador;
- Farmácia Popular do Brasil;
- Almoxarifado da Saúde;
- Pronto Socorro Municipal;
- Setor de Transportes;

IV – REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL
a) Atenção Básica
O município de Avaré, possui capacidade instalada em ações de
saúde em seis PAS’s, um Centro de Saúde, quatro PSF’s e uma
Santa Casa de Misericórdia, os quais dispõe de atendimento hu-
manizado, resolutivo e qualificado a todos os usuários do Siste-
ma Único da Saúde –SUS.
1. Unidades Básicas de Saúde:
Atividades Desenvolvidas:
Saúde da Mulher:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Consulta Ginecologia 13.687
Consulta Obstétrica 6.168
Inscrição Sisprenatal 931
Pré-Natal realizado por Enfermeira 804
Puerpério 685
Consultas Puérperas  pelas Enfermeiras 102
Pré e Pós Consulta 11.722
Coleta Papanicolaou 3.373
Inserções de DIU 78
Colposcopias 285
Biópsias 51
Cauterizações 284
Agendamento de mamografias 538

Saúde da Criança:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Consulta com Pediatra 21.414
Pré e Pós Consulta 42.828
Exame do Pézinho 1.230
Fornecimento de coletor de fezes e urina 4.025

Saúde do Adulto:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Consulta Médica 26.646
Pós Consulta 26.646
Inscrição do Programa Hiperdia (Hipertensão) 3.054

Inscrição do Programa Insulinos-Dependentes
(Diabetes) 248

Consultas de Especialidades:

PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Angiologia 2.301
Neurologia 1.559
Neurocirurgia 148
Oftalmologia 4.612
Otorrinolaringologia 2.555
Gastroenterologia 1.588
Pneumologia 1.900
Infectologia 166
Tisiologia 882
Ortopedia 680
Pequena Cirurgia 2.141

Atendimentos Técnicos:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Psicologia 7.490
Nutricionista 2.922
Terapia Ocupacional 2.731
Fonoaudióloga 2.728
Atendimento da Enfermeira 23.869
Visitas Domiciliares 124
Atividades em Grupo 69
Acompanhamento e Avaliação para diabéticos
por enfermeiro 1.541
Atenção básica por outros profissionais 325
Aplicação de teste psicodiagnóstico 768
Atenção básica por outros profissionais 325

Atendimento de Enfermagem nível médio:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Administração de Medicamentos 7.193
Coleta de material de laboratório 31.343
Inalação 6.062
Retirada de Pontos 2.764
Curativos 4.132
Atendimento Pressão Arterial Normal – Sexo Feminino 11.598
Atendimento Pressão Arterial Elevada– Sexo Feminino 3.018
Atendimento Pressão Arterial Normal – Sexo Masculino 7.451
Atendimento Pressão Arterial Elevada – Sexo Masculino 2.326
Visitas Domiciliares 2.352
Glicemia Capilar 2.900
Cartão SUS 44.767
Receitas de Alto Custo 615
Entrega de Medicação Alto Custo 7.015
Matricula Fichário 7.232
ECG 1.567
EEG 860
Outras ações executadas por profissionais
de enfermagem 41.309
Autorização de exames 300
Agendamento de cirurgias 40

Atendimento na Farmácia:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Entrega de Medicamentos 198.273
Entrega de Pílulas Anticoncepcionais 14.052
Entrega de Preservativos 122.677

Imunizações:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
SABIN 9.883
TETRAVALENTE (DTP + HIB) 2.306
ROTAVIRUS 1.507
HEPATITE B 4.374
SCR 1.498
DUPLA ADULTO 4.369
ANTI-RÁBICA 684
DTP 1.667
FEBRE AMARELA 260
PENEUMOCOCO 23 V 96
GRIPE 8.758
HIB 06
Varicela 01
DTP Acelular 12

Imunizações realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Avaré:
PROCEDIMENTOS     TOTAL/ANO
BCG 1.373
1.ª DOSE DE HEPATITE B 1.373
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Testes:
PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
TESTE DE PPD 206

PROCEDIMENTOS    TOTAL/ANO
Avaliação à paciente que fazem uso  de
Oxigênio Domiciliar 19
Agendamento 1.ª Consulta Hospital Amaral
Carvalho de Jaú 45
Agendamento em hospitais da região 11
Atendimento e encaminhamentos de solicitações
aparelhos auditivos para UNESP -Botucatu 90
Orientação e encaminhamento ao setor de
psiquiatria do NGA -5 09
Encaminhamento para desintoxicação no NGA – 5 31
Orientação as pessoas que necessitam de
medicamentos de alto custo 385
Visitas domiciliares para pacientes que foram
encaminhados para cirurgia de obesidade mórbida 64
Atendimento a funcionários que necessitaram
de encaminhamentos para tratamento de
dependência química 65
Agendamento 1.ª Consulta no Hospital de Base de Bauru 29
Encaminhamento para Triagem na Comunidade de Itaporanga 11
Visitas domiciliares para solicitação de aparelho CPAP 01
Visitas domicilares para pacientes com
problemas de saúde mental 05
Acompanhamento de pacientes com
atendimetno  psiquiátrico 06

Programa Viva Leite e Leite Fluído:
- Inscrições;
- Atendimento no Centro de Saúde, Postos e PSF’s;
- Visitas em Postos de Saúde;
- Visita Domiciliar, se necessário;
- Reunião na Secretaria de Agricultura e Abastecimento em São Paulo;
- Cadastramento no sistema online;
- Reuniões com os responsáveis pelas crianças;
- Acompanhamento dos pesos e medidas nos UBS’s e PSF’S;
- Acompanhamento de vacinas;
- Orientações e encaminhamentos para diversos setores da Pre-
feitura e Instituições;
- Verificação e confirmação da quantidade de leite entregues pela
Empresa;
- Fiscalização do armazenamento do leite pela Empresa;
- Elaboração e confecção das cartelas de leite;
- Cadastramento no prontuário Médico, quando a criança é inclu-
sa ou excluída no Programa do Leite Fluído;

Quantidade de leite entregue no ano:
DISTRIBUIÇÃO TOTAL/ANO
PAS Bairro Alto 576
PAS Brabância 1.452
PAS Bonsucesso 3.114
PAS Jardim Brasil 684
PAS Vera Cruz 1.176
PSF I – “Dr. Jorge Cecílio Neto” 876
PSF II – “Dr. Fernando Hirata” 360
PSF III – “Dr. Dante Cavecci” 552
PSF IV – “Dr. Carlos Aparecido Bandeira” 798

2. Programa Saúde da Família:
O Programa Saúde da Família foi implantado em Avaré no ano de
2.002. Hoje temos  implantados 04 (quatro) PSF’s, que cobrem
19% da zona urbana e rural, sendo:
- PSF I – “Dr. Cecílio Jorge Neto” – Jardim Brasil Novo;
- PSF II – “Dr. Fernando Hirata” – Duílio Gambini;
- PSF III – “Dr. Dante Cavecci” – Jardim Paineiras;
- PSF IV – “Dr. Carlos Aparecido Bandeira” – Jardim Tropical;
Até o final do ano de 2.008, foram autorizados a implantação de
mais 03 (três) PSF’s nos Bairros Plimec, Vera Cruz e Camargo,
sendo que as instalações do PSF V  no Bairro Plimec, foi inaugu-
rada no dia 14 de setembro de 2.007, e seu funcionamento está
previsto para janeiro de 2.008.

Atividades Desenvolvidas:
- Procedimentos de Enfermagem;
- Atendimentos Médicos;
- Encaminhamento e exames complementares;
- Visitas Domiciliares: Médicas, Dentistas, Fisioterapeuta;
- Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, Agentes Comunitários;
- Atendimentos Odontológicos;
- Procedimentos Odontológicos;
- Atendimentos da Enfermeira;
- Atendimentos da Fisioterapeuta;

- Atendimentos da Psicóloga;
- Internação Hospitalar;
- Urgência / Emergência;
- Cadastro de Gestantes, Hipertensos, Diabéticos e Famílias;
- Reuniões em Grupo;
- Plantão Odontológico no CSI aos sábados;
- Participação em eventos;

Total das atividades realizados no ano por PSF’s:

3.  Coordenadoria da Saúde Bucal:
Atividades realizadas:
Unidades Básicas de Saúde:
- Atendimento básico na rede: Tratamento Clínico, Restaurações,
Extrações, Prevenções, etc...
- Atendimento especializado: Endodontia, Prótese total, Crianças
0-3 anos, Periodontia, Pacientes Especiais, Pacientes HIV;

Escolas Municipais:
- Atendimento clínico individual, realização de procedimentos coleti-
vos (bochechos, escovação e orientações através de palestras);
- Distribuição de escovas em todas as Escolas Municipais;
- Encaminhamento às Unidades Básicas de Saúde de procedi-
mentos que não podem ser realizados nas escolas;

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas – Inaugu-
rado em 02 de junho de 2.006
O Centro de Especialidades Odontológicas, possui:
- 04 (quatro) consultórios odontológicos completos;
- Aparelho de Raio X;
- Canetas de alta e baixa rotação;
- Amalgamador e Fixador de Resina a laser;
- Compressor compatível com o serviço;
- Instrumentais e mobiliários compatíveis com o serviço;
No CEO, é realizado o atendimento à pacientes especiais, perion-
dontia especializada, endodontia, diagnóstico bucal com ênfase
no diagnóstico e detecção de câncer bucal e cirurgia oral menor
dos tecidos moles e duros.
TOTAL CONSULTAS NO ANO 2.320
TOTAL PROCEDIMENTOS NO ANO 19.828
TOTAL CONCLUÍDONO  ANO 493

Unidade Móvel Odontológica – Inaugurada em 02 de junho
de 2.006
Está equipada com um consultório odontológico e presta atendi-
mento à população residente em bairros periféricos, longe das
Unidades Básicas de Saúde e Programa Saúde da Família, inclu-
sive zona rural, proporcionando um atendimento melhor e atingin-
do maior número de pessoas.
TOTAL CONSULTAS NO ANO 438
TOTAL PROCEDIMENTOS NO ANO 699
TOTAL CONCLUÍDONO  ANO 18

4. Saúde Mental
- Realização de grupos semanais, com psicólogos, onde são
discutidos temas variados;
- Acolhimento de pacientes com alta de Hospitais psiquiátricos;
- Visitas domiciliares regulares realizadas  pela assistente social
a pacientes com transtornos mentais;
Está previsto para o ano de 2.008, implantação da Oficina de
Saúde Mental, com profissionais capacitados (psicólogos, assis-
tentes sociais, etc), que procurará oferecer atendimento às pes-
soas que sofrem de transtornos mentais e também aquelas que
sofre transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas,
através da realização e acompanhamento clínico e a reinserção
social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários,
procurando manter intercâmbio com as Secretarias Municipais do
Bem Estar Social e Educação.

5. Vigilância Sanitária Municipal
A Vigilância Sanitária realiza as vistorias necessárias, objetivando zelar
pela saúde da população sanando as irregularidades encontradas,
apontadas através de relatórios e orientações conscientizando os tra-
balhadores e comerciantes das áreas de alimentos através de pales-
tras de higiene e asseio pessoal, também realiza vistorias nos serviços
de Saúde do Município atendendo a Legislação Sanitária vigente.
- Controle e fiscalização das condições de comercialização de
mercadorias;
- Controle e fiscalização da produção de mercadorias;
- Controle e fiscalização da prestação de serviços relacionados
direta ou indiretamente com a saúde;
- Alimentação do Sistema SIVISA;
- Realização e controle do Pró-Água;
- Controle e fiscalização das Ações de Saneamento e Meio Ambiente;
- Controle de vetores;
- Atendimento a denúncias;
- Reuniões de grupos para informações;
- Participação em treinamentos e reuniões técnicas, convocadas
pela VISA Estadual da DIR XI – Botucatu.
- Integração com o PSF (Programa Saúde da Família), IEC (Infor-
mação Educação e Comunicação e Controle da Dengue);
- Integração com a Vigilância Epidemiológica no controle de Doen-
ças transmissíveis;
- Fiscalização e/ou autuações em locais pertinentes as ações da VISA;
Ações realizadas      Quantidade
Comercio atacadista e varejista de alimentos 1.633
Reclamações diversas (esgotos, terrenos
baldios, criação de animais) 716
Comércio varejista de medicamentos 48
Comércio varejista de medicamentos com manipulação 14
Prestações de serviços de saúde (Psicologia,
Fisioterapia, Fonoaudióloga) 100
Asilos 02
Casas de repouso 04
Atividades de cabelereiros , tatuagem, piercing 19
Monitoramento de água 78
Consultórios odontológicos 79
Consultórios médicos 82
Terrenos baldios 124
Atividades de condicionamento físico 03
Clínicas médicas com procedimentos invasivos 26
Santa Casa de Misericóridia 01
Serviço de Radiologia 01
Penitenciária da Barra Grande 02
Centro de Ressocialização 02
Comércio de domissanitários 02
Palestras de sensibilização para proprietários
de restaurantesPrograma Alimento Seguro
parceria com o SEBRAE 01

Campanha Nacional contra raiva animal
 - População canina estimada = 21.326;
- População felina estimada = 5.597
Total Vacinados Zona Urbana Zona Rural Cobertura
Cães 14.677 1.829 77%
Gatos 3.826 4.197 75%

6. Vigilância Epidemiológica Municipal
Atividades realizadas:
Estrutura:
- A VE tem estruturação, equipamento e veículo próprio;
- Operalização dos sistemas SINAN (Sistema de Notificação de
Agravos da Saúde), SIM (Sistema de Informação de Mortalidade),
SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos);
- Tem como referência o Centro de Saúde e recebe notificações
do Hospital, da VISA Municipal, dos PSF’s  e CS e da Comunidade
com procura espontânea.
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Atividades Desenvolvidas:
- Pré e pós consulta de enfermagem;
- Agendamento e atendimento médico e multidisciplinar de pacien-
tes com doenças   infecto-contagiosas;
- Distribuição de medicamentos específicos para tuberculose e
hanseníase;
- Visitas domiciliares;
- Notificação e monitoramento de doenças de notificação compul-
sória e de surtos;
- Atualização dos sistemas de informação implantados (SIM/SI-
NASC/API);
- Atendimento e acompanhamentos de reducandos;
- Dose assistida de medicamentos para pacientes com dificulda-
de de tratamento;
- Distribuição de cestas básicas para pacientes de Tuberculose e Aids;
- Encaminhamentos de pedidos de imunobiológicos especiais;
- Busca ativa;
- Investigação de casos notificados;
- Aplicação de medidas de controle;
- Análises de cobertura Vacinal e convocação de faltosos;
- Análise da situação epidemiológica com referência a mortalida-
de materna e infantil, doenças crônicas degenerativas e câncer
ginecológico;
- Supervisão e controle dos casos de tuberculose;
- Supervisão e controle dos casos de Hanseníase;
- Vacinação de rotina;
- Coordenação e execução de Campanhas de Vacinação Nacio-
nal, estadual e Municipal (Idoso, Paralisia Infantil, Anti-Rábica,
Rubéola, Antitetânica, Hepatite B, Escolares, etc);
- Participação conjunta às demais áreas de prestação de assis-
tência à saúde nas ações de Educação Sanitária;
- Controla estoque, efetua boletins, organiza e supervisiona as ações;
- Executa coleta de material para exames enviados ao Laborató-
rio Adolfo Lutz;
- Participação em treinamentos e reuniões convocadas pela VE
Estadual da DIR XI – Botucatu.

HANSENÍASE:
Ano 2.007 Total
Altas 01
Abandono -
Óbito -
Transferência -

 TUBERCULOSE:
Ano 2.007 Total
Casos Novos 41
Cura 40
Abandono 02
Óbito 04
Transferência 08
Mudança de Diagnóstico 01

SINASC – Sistema Informação a Nascidos Vivos
Ano 2.007 Total
A Termo 1.265
Sexo Masculino 670
Sexo Feminino 697
Mãe menor de 20 anos 302
Pré-maturo 53
Má Formação 04
Total Nascimentos 1.326

SIM – Sistema de Informação a Mortalidade
Ano 2.007 Total
Causas externas 57
Câncer 61
Senilidade até 65 anos 185
Senilidade maior de 65 anos 421
Causas Indeterminados 73
Prematuros 12
Natimortos 17
Natimorto de 00 a 6m 12
Total de Óbitos 142

CASOS NOTIFICADOS
Notificações Total
AIDS 28
DOENÇAS EXANTEMÁTICAS 11
PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA 272
TUBERCULOSE 41
DST 50
ED. ADVERSOS À VACINA 23
ANIMAIS PEÇONHENTOS 18
CONJUNTIVITE 210

MENINGITE 41
HEPATITES VIRAIS 20
DENGUE SUSPEITOS 18
DENGUE CONFIRMADOS 03
INTOXICAÇÃO POR ALIMENTOS 01
VARICELA 20
GETANTE HIV + 02
DST 62
SURTO DE MENINGITE 01
SURTO DE DIARRÉIA 02
TEMB 03

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL
ANO META REALIZADO
2.007 18% 44,24%

7. Programa de Erradicação da Dengue
Através dos agentes de controle de vetores são realizadas as
seguintes atividades:
- Visitas casa a casa;
-  Alimentação do SISAEDES;
- Pontos estratégicos;
- Avaliação de densidade larvária;
- Busca ativa;
- Eliminação de criadouros;
- Controle mecânico e químico (tanto nas visitas casa a casa
quanto nos pontos estratégicos);
- Visitas e orientações a imóveis especiais;

8. IEC – INFORMAÇÃO EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Tem como objetivo levar informações e educação através da
comunicação, a toda a comunidade e em todas as atividades.
Ações:
Organização, Divulgação e Orientação de Campanhas dos Pro-
gramas prioritários à Saúde (Atenção Básica) na área epidemio-
lógica e sanitária;

9. CEREST – CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABA-
LHADOR
Órgão integrante da Secretaria Municipal da Saúde, servindo de
referência para 17 (dezessete) município da região; Águas de
Santa Bárbara, Arandu, Barão de Antonina, Cerqueira César,
Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, Manduri, Parana-
panema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá .
Tem como objetivo a promoção do bem estar da saúde do traba-
lhador, com ênfase nas ações preventivas, educativas, bem como
a fiscalização dos ambientes de trabalho, prestando assistência
e orientação aos trabalhadores acometidos por doenças e aci-
dentes relacionados ao trabalho.

Atividades realizadas:
- Vistorias;
- Atendimentos médicos, psicológicos, terapia de postura, fo-
noaudiológico e enferamagem;
- Realização de testes de glicemia, tipagem sangüínea;
- Realização de palestras e Conferência;
- Orientação e treinamento sobre uso de equipamentos de prote-
ção individual para empresas que prestam serviços ao Município;
- Participação em palestras, treinamentos, etc...
- Qualificação dos VISAs dos 17(dezessete) municípios;
Atendimentos       Total /ano
Consultas Médicas 610
Exames Médicos para Taxistas e Moto Taxistas 27
Laudos de Avaliação aos portadores de deficiência 39
Fonoaudióloga 612
Fisioterapeuta 1.658
Psicóloga 481
Enfermeira 568

10. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL –
Inaugurada em 21/09/2006.

O programa Farmácia Popular tem como um dos seus principais
objetivos a ampliação do acesso da população aos medicamen-
tos básicos e essenciais, diminuindo, assim, o impacto do preço
dos remédios no orçamento familiar.
O município de Avaré assinou convênio com a Fundação Oswaldo
Cruz – Fiocruz, que é o órgão responsável por operacionalizar  o
programa, coordenando  a estruturação das unidades e executan-
do a compra dos medicamentos, o abastecimento das farmácias e
a capacitação dos profissionais, garante sua inserção contínua e
segura nos sistemas de saúde das áreas onde é implantado.

Atividades Realizadas:
Atendimentos (informações e vendas)

Total 2007
11.823

Receitas
Ano 2.007 Total
Particular 1.860
Pública 4.197
Filantrópica 1.112

11. ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Local onde armazena os medicamentos com 250 (duzentos e cin-
qüenta) itens, faz distribuição para as UBS’s, PSF’s, Ambulatórios
e Pronto Socorro. Todos os insumos usados nos serviços de Saú-
de são conferidos, armazenados e distribuídos pelo Almoxarifado,
também contamos com 11.000 (onze mil) itens de materiais descar-
táveis, como:, materiais odontológicos,  materiais  de escritório,
impressos e  de  limpeza que são armazenados e distribuídos.

12. Ambulatório DST/AIDS:
- Aconselhamento e acolhimento  pré-pós testagem anônima;
- Atendimento multidisciplinar: médico/social/ farmacêutico/enfer-
magem/odontológico;
- Realização de exames específicos;
- Atendimento de acidentes trabalho  com material biológico;
- Distribuição de preservativos com aconselhamento;
- Cadastro de usuários para distribuição de gel lubrificante para
população específica;
- Salas de espera: Grupos de adesão;
- Informes sobre vacinação;
- Realização de vacinação contra gripe aos pacientes;
- Visitas domiciliares  e hospitalares;
- Atendimento na Penitenciária II de Avaré e Atendimento de presi-
diários no Ambulatório;
- Atendimento e atividades com profissionais do sexo;
- Palestras educativas sobre hepatite para pacientes em início de
tratamento;
- Pólo de aplicação de interferon;
- Assistência ao programa de atendimento integrado à vítima de
violência sexual;
Atendimentos          Total/Ano
Total de pacientes atendidos 2.541
Total de pacientes da cidade de Avaré 667
Total de pacientes em uso de ARV 574
Total de crianças em uso de suplemento alimentar 90
Total de pacientes em uso de de fórmula láctea 07
Total de pacientes em uso de Interferon 22
Total de cestas básicas/mês 178

13. Setor de Transportes
Realiza transporte de pacientes  para hospitais da seguintes cidades:

Total de viagens realizadas (ambulâncias):
CIDADES Total/Ano
ARARAQUARA 55
ASSIS 10
BAURU 1.379
CAMPINAS 309
ITAPORANGA 28
JAÚ 3.185
MARÍLIA 15
PIRAJUÍ 70
RIBEIRÃO PRETO 141
RUBIÃO JUNIOR 4.181
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 43
SÃO PAULO 2.985
SOROCABA 85

Total de viagens com o ônibus realizadas:
Cidade          Total/Ao
RUBIÃO JUNIOR 10.154

b) Média Complexidade
Clinica Imagem Ltda: através de contrato firmado entre a Pre-
feitura Municipal e a Clinica Imagem Ltda, para a realização dos
exames de:
- Raio X;
- Ultrassonografia;

c) Alta Complexidade
Compra de  serviços do CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem
– Bauru para a realização de:
- Ressonância Magnética;

d) Serviço de Referência para Apoio e Diagnóstico
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
Através da Portaria n.º 603, de 09 de novembro de 2.007, foi
habilitada em alta complexidade na Rede de Atenção Oncológica.
Serviços Hospitalares:
- 109 leitos SUS e 09 leitos UTI – nível II.
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- 556 internações mensais para Avaré e Região, que são dividi-
das em: Cirúrgica, Clínica Médica, Obstetrícia e Pediátrica.

Serviços  Ambulatoriais:
- Alta Complexidade: Tomografia, Quimioterapia, Litotripsia, Eletro-
neuromiografia, Doppler, Esteira com Esforço, Endoscopia e Co-
lonoscopia;
- Média Complexidade: Fisioterapia, RX, Mamografia e Exames
Laboratoriais;
- Atenção Básica: Atendimento de Urgência/Emergência na área
de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria;

Atendimento Ambulatorial:
- Avaliações Médicas Ortopédicas;
- Avaliações Médicas Urológicas;
- Ambulatório DST/AIDS;
- Atendimento de neurologia;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX CEPCIONAIS
- Realiza atendimentos de nível médio.
- Fisioterapia e Neurologia.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AVARÉ
- Atendimento médico para trabalhadores rurais.

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓ-
GICA AVARÉ S/C LTDA
- Exames Anátomo-Patológicos;
- Exames de patologia clínica (não realizados nas UBS’S);

e) Urgência e Emergência
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
Possui quartos de observação com 12 leitos (masculino, feminino
e pediatria).

Atividades desenvolvidas:
- Atendimento médico e de enfermagem nas urgências / emergências;
- Atividades de nível ambulatorial como: introdução de sondas
enterais, vesicais e  outras;
- Aplicação de medicamentos com prescrição e em receituários
vindos de PAS’s e outros serviços;
- Atendimento à famílias quando há óbitos;
- Transferência UTI Móvel (somente com autorização de Central
de Regulação –     Botucatu);
- Atendimento Odontológico para urgência e emergência;
- Agendamento e realização de Ultra-Som, Ecocardiograma, além
de outras atividades;

Total de Atendimentos no ano:
- Número total de atendimentos – 113.350
- Número de remoções de pacientes ao Pronto Socorro pelo Cor-
po de Bombeiros: 1.374
- Pacientes atendidos de outros municípios: 2.470
- Total de Urgências Atendidas: 6.961
- Total de procedimentos realizados
- Medicações (IM, VO, EV) –  100.228
- Curativos – 2.891
- Inalação – 11.687
- Sutura, drenagem – 1.701
- Imobilização, tala gessada – 3.886
- ECG – 3.173
- Raio X – 20.530

Encaminhamento dos casos atendidos
- Remoções UTI Móvel – 116
- Pacientes internados na Santa Casa:
- Clínica Médica Adulto (SUS) – 1.823
- Clínica Cirúrgica (SUS) – 470
- Clínica Pediatria (SUS) – 966
- UTI Adultos  - 218
- Pacientes que permaneceram em observação: 2.547

V – Projetos e Programas projetados para o ano de 2007 e
que foram implantados:
- Término da construção do novo PAS – Bonsucesso;
- Projeto para implantação do PSF V, VI e VII;
- Renovação da frota com aquisição de novos veículos;
- Aquisição de consultórios odontológicos para as EMEI’se e UBS’s;
- Projeto para implantação do Teste da Orelhinha;
- Programa de Atenção a Gestante e a Criança (PAGEC);

VI – Projetos e Programas que foram implantados ou im-
plementados e a serem implantados no ano de 2.008:
- Implantação do PSF V;
- Reestruturação da sala de vacina no Centro de Saúde I;

- Implantação do Teste da Orelhinha, diariamente em recém nasci-
dos na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Avaré;
- Implantação de sala específica para SISVAN;
- Implantação da Oficina Terapêutica de Saúde Mental;
- Implantar o Serviço de oftalmologia especializado municipal com
atendimentos em exames e cirurgias para maior resolutividade
aos pacientes de acordo com a Tabela SUS;
- Abertura de mais dois PSF’s já autorizados pelo Conselho Muni-
cipal da Saúde;
- Implantação de Serviço de marca-passo na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Avaré;
- Instalação da Cabine Audiomética e Impedânciometro no PAS –
Bonsucesso para atendimento de usuários com déficit auditivo;

VII – Conselho Municipal de Saúde
O Conselho Municipal de Saúde em nosso município é:
- Atuante
Criação: Lei nº 126/93 de 28 de Dezembro de 1993.
Implantação: Fevereiro de 1997.
Atuação: Atuar na formulação de estratégias e no controle da
Política da Saúde da Estância Turística  de Avaré.

Composição: Decreto nº 908 de 06 de abril de 2005.
  Decreto n.º 1.047 de 17 de novembro de 2.005.
  Decreto n.º 1.025 de 02 de março de 2.006.
  Decreto n.º 1.268 de 11 de outubro de 2.006
  Decreto n.º 1.373 de 21 de fevereiro de 2.007

Membros    –  05 Usuários
05 Prestadores de Serviços

Composição do Conselho:
Presidente   – Dr. Roslindo Wilson Machado -  Secretário Muni-
cipal da Saúde
Membros:
Dr. Claudio Molinari Nardinelli
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dades Filantrópicas
Dr. João Alberto Siqueira
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dades não Filantrópicas
Dr. José Antonio Monte
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
Outros Profissionais da Área da Saúde
Sr. Carlos Eduardo Teixeira
Representante das Secretarias Municipais
Sr. João Carlos Pereira
Representante do Lar São Nicolau
Sr. Diamintino Gambini
Representante dos Clubes de Serviços do Município
Sr. Joaquim Simão de Freitas
Representante Da Associação De Moradores Do Bairro Brasil Novo
Sra. Edi Fernandes
Representante da Associação dos Moradores dos Bairros São
Luiz, São Pedro, Vila Thimóteo e Jardim Planalto
Sra. Nair Aparecida Vendrameto
Representante da Pastoral da Criança do Município de Avaré
Suplentes:
Sr. Francisco de Souza Celestino
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dades Filantrópicas
Dr. Paulo Massud
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dades não Filantrópicas
Dr. Aldrio Macahdo Moura Leite
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
Outros Profissionais da Área da Saúde
Sr. Paulo Décio de Souza
Representante das Secretarias Municipais
Sr. Clóvis Felicio Dos Santos
Representante do Lar São Vicente de Paulo
Sr. Juracy Rocha Cavini
Representante dos Clubes de Serviços do Município
Sra. Marlene Aparecida Miranda
Representante Da Associação De Moradores Do Bairro Brasil Novo
Sra. Maria Pedrina Coelho Claro
Representante da Associação dos Moradores dos Bairros São
Luiz, São Pedro, Vila Thimóteo E Jardim Planalto.
Sra. Cristiane Alcântara
Representante Da Pastoral Da Criança Do Município De Avaré
Reuniões: As reuniões têm caráter deliberativo e são
realizadas bimestralmente e extraordinariamente quando
necessárias. Neste ano de 2.007 foram realizadas 06
(seis) reuniões ordinárias e 01 (uma) extraordinárias nas
seguintes datas e com os seguintes números de partici-
pantes:

Datas Número de Participantes
26 fevereiro de 2007 12
17 de abril de 2007 11
21 de junho de 2007 12

10 de julho de 2007 16
30 de agosto de 2007 08
08 de novembro de 2007 09
12 de dezembro de 2007 10

VIII  – Fundo Municipal da Saúde
Instituído através da Lei nº 273/91 de 11 de Junho de 1.991, que
tem por objetivo criar condições financeiras e gerência dos re-
cursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde,
executadas e coordenadas pela Secretaria Municipal da Saúde.
Está subordinado diretamente ao Senhor Prefeito Municipal.
Agência Bancária: Banco do Brasil S/C
Conta nº: 0203 – 8

- Audiências Públicas:
As Audiências Públicas da Saúde são realizadas trimestralmente
no plenário da  Câmara Municipal.  Sendo que  neste ano foram
realizadas 04 (quatro) Audiências Públicas da Saúde.
28 março de 2.007 – IV Audiência Pública da Saúde de 2.006 (4.º
Trimestre / 06);
13 de junho de 2.007 – I Audiência Pública da Saúde de 2.007 (1.º
Trimestre/ 07);
22 de novembro de 2.007 – II Audiência Pública da Saúde de 2.007
(2.º Trimestre / 07);
22 de novembro de 2.007 – III Audiência Pública da Saúde de
2.007 (3.º Trimestre / 07);

- Conferência Municipal da Saúde:
O município de Avaré, realizou uma Conferência Municipal de
Saúde no dia 23 de julho de 2.007, com a finalidade de avaliar a
situação da saúde em nosso município, definir diretrizes que pos-
sibilitem o fortalecimento da participação social de acordo com os
princípios do SUS.
O tema básica da II Conferência foi “Saúde e  Qualidade de Vida:
Política de Estado e Desenvolvimento”, tendo os seguintes eixos
temáticos:
Desafios para a Efetivação do Direito Humano à Saúde no século
XXI: Estado, Sociedade e Padrões de Desenvolvimento;
Políticas Públicas para a Saúde e Qualidade de Vida: o SUS na
Seguridade Social e o Pacto pela Saúde;
A participação da Sociedade na efetivação do Direito Humano;

IX  - Financiamento – Ano 2.007
- Receita – Fonte de Recursos:
Federal: R$ 9.309.176,09
Estadual: R$ 55.593,54
Municipal: R$ 19.970.86
Outros – Rend. Aplicações Financeiras: R$ 56.333,43
Total: R$ 9.441.073,92

- Despesas
Pessoal e Encargos: R$ 6.558.746,95
Material de Consumo: R$ 3.044.478,99
Serviços de Terceiros: R$ 10.376.140,53
Obras e Reformas: R$ 35.426,69
Material Permanente – Equipamentos: R$ 190.354,39
Subvenções – Indicar para quais entidade: R$ 1.770.000,00
Total Despesas: R$ 21.915.147,55

Total de Recursos Próprios aplicados na Saúde Municipal no Ano
de 2.007 e o que foi previsto para o ano de 2.007.
- Despesas Saúde/2007 – Aplicação de Recursos Própri-
os: R$ 12.939.498,79
- Aplicação Obrigatória: R$ 8;466.796,95
- Aplicação acima do limite obrigatório: R$ 4.472.701,84
- Previsão orçamentária para o ano de 2.007: R$
24.227.000,00
Estância Turística de Avaré, 25 de fevereiro de 2.008

Dr. Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Educação esclarece a todos os Direto-
res de Escola, Vice-Diretores, Professores - Coordenadores,
Coordenadores Pedagógicos e Supervisores de Ensino que a
Resolução n° 03, de 09/10/2007, publicado no Semanário em 03/
11/2007, é somente para normatizar o período de férias, em mo-
mento algum foi dito que deixaria de ser pago o abono pecuniário
de 10 dias de férias aos referidos profissionais.

Rosita Silvestre de Barros
Secretária Municipal de Educação
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INEDITORIAIS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA

Lei Federal nº 8069/90                Lei Municipal 310/91

CONVOCAÇÃO
A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, vem por meio deste solicitar o
comparecimento dos Conselheiros do CMDCA para reunião que
se realizará na seguinte data:
Data: 26/03/08
Local: Secretaria Municipal do Bem Estar Social / Secreta-
ria dos Conselhos
Horário: 09:00 horas
Conselheiros Titulares Convocados:
- Miriam Malacize Fantazia – Repres. da Secret. M. Bem Estar Social
- Maria Luiza Pereira Dias – Repres. da Secret. Saúde
- Célia Regina Oliveira dos Reis – Repres. da Secret. Educação
- Fausto Antunes de Mello – Repres. do Secret. Meio Ambiente
- Reginaldo Francisco Dias – Repres. do Secret. Esporte
- Aurora Beatriz Tonini – Repres. Ent. Atend. Criança e ao
Adolesc. c/ Deficiência.
- Antonia Edméia Anunciato – Repres. da Subseção da O.A.B.-Avaré
- Elaine Aparecida Miranda – Repres. Associação Com. Ind. E
Agrop. de Avaré.
- Sonia Maria Peroto – Repres. de Sociedade Amigos de Bairro
- Ana Amélia de Almeida Ramos – Repres. da Área Hospitalar
- Luciana Elisa de Oliveira Leite – Repres. da Polícia Civil/Militar
Aproveitamos para informar que estamos com planos
de trabalho e de aplicação e necessitamos da participa-
ção e colaboração de todos conselheiros para que assim
consigamos atingir nossos objetivos de melhorias junto
as crianças e ao adolescente de nossa cidade.
Esperamos contar com a participação de todos, favor con-
vocar o suplente na impossibilidade da presença do titular.

VERA BATISTA NEGRÃO
Presidente do CMDCA

Portaria Nº 009/2008

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE,
pela presente portaria, nomear o Servidor Municipal, Srº Oswal-
do Bouças Mendes, como Presidente da Comissão Per-
manente de Licitações.

Avaré, 11 de março de 2008.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria Nº 010/2008

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE,
pela presente portaria, nomear  o Servidor Municipal, Srº José
Eduardo de Paula, como responsável pelo Controle Interno.

Avaré, 11 de março de 2008.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Retificação de Portaria nº 001/2008

Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, requerida atra-
vés do processo nº 002/2007, da segurada Maria Helena Piva,
sendo que por erro de digitação a data da concessão e o numero
do processo foram publicadas com erros. Portanto, a data corre-
ta da concessão do beneficio é 01 de fevereiro de 2007 e o
numero do processo nº 002/2007, e não 01 de fevereiro de 2006
e processo numero 001/2005 como constou da publicação no
Semanário Oficial do Município, edição nº Ano VI nº 297, de 03 de
março de 2007.

Avaré, 11 de março de 2008.

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria nº 020/2008 - FREA

Marilda Rita de Lima Rossetto, Diretora Executiva - Da Funda-
ção Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais etc...
RESOLVE:-
Artigo 1º - Abrir Processo Seletivo nº 005/2008 para ocupação
dos seguintes cargos/empregos : 1 professor de Filosofia.
Artigo 2º   O pré-requisito para o cargo/emprego:
Professor de Filosofia: ser licenciado em Filosofia/Sociologia.
Artigo 3º - O candidato aprovado para o cargo/emprego, ocupa-
rá sua função na Fundação Regional Educacional de Avaré –
FREA, segundo o regime CLT e por período determinado,
conforme Lei Municipal 35 de 13 de Junho de 1.989, a
critério da Direção Pedagógica do estabelecimento de
Ensino e da Direção Executiva.
Artigo 4º - As inscrições para o referido processo seletivo, dar-
se-á no dia 17 do mês de Março do ano de 2008, das 13:00 às
17:00 horas, junto à Fundação Regional Educacional de Avaré, e
no ato da inscrição o candidato terá que apresentar o documento
que comprove os pré-requisitos do artigo 2º.
Artigo 5º- O processo seletivo se dará da seguinte forma: Apre-
sentação de um Plano de Aula.
Artigo 6º - O prazo para os recursos das inscrições indeferidas, se
dará das 19:00 às 22:00 horas do dia 17 de Março do ano de 2008.
Artigo 7º  - A realização das Provas dos professores
candidatos(Avaliação escrita) será no dia   18  de Março de 2008
, às 15:00 horas nas dependências da FREA.
Artigo 8º - O resultado do candidato aprovado será afixado no
quadro de aviso da instituição FREA no dia 18 de Março do ano de
2008, a partir das 16 horas.
Artigo 9º – Das Disposições Finais:
I – A declaração falsa ou inexata de dados constantes na ficha de
inscrição, bem como, a apresentação de documentos falsos, de-
terminará o cancelamento da inscrição, mesmo que verificados
posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes.
II – Ao se inscrever o candidato aceitará todas as condições
impostas no presente Edital.
III – Todas as convocações, avisos e resultados serão publica-
dos pela imprensa e afixadas no átrio da FREA.
IV – O Processo Seletivo Público terá validade até o dia 20 de
dezembro de 2008.
V – A habilitação do candidato no Processo Seletivo se extingue
com o prazo de validade do mesmo.
VI – Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à
aprovação em exame médico e à apresentação dos documentos
que lhe forem exigidos.
VII – Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e
judicialmente pelas informações e aceitará a legislação que regu-
lamenta o presente Processo Seletivo Público.
VIII – Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Da
FREA.
Artigo 10º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 14 de Março de 2008.

______________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto

Diretora Executiva - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
TOMADA DE PREÇO Nº. 026/08 – PROCESSO Nº 148/08

Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais
e mão-de-obra para a construção de 01 (uma) pista de skate no
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, conforme edital.
Data de Encerramento: 09 de abril de 2008, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 09 de abril de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 12 de março de 2008 – Érica Marin Hen-
rique – Presidente da CPJL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/08 – PROCESSO Nº 138/08
Objeto: Aquisição de 180 latas de 800grs de Soya Diet sem
sacarose, conforme edital.
Data de Encerramento: 28 de março de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 28 de março de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de março de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/08 – PROCESSO Nº 139/08
Objeto: Aquisição de 75 latas de 400g de Pregomin, conforme edital.
Data de Encerramento: 31 de março de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 31 de março de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 10 de março de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/08 – PROCESSO Nº 141/08
Objeto: Aquisição de escadas de alumínio, conforme edital.
Data de Encerramento: 02 de abril de 2008, das 08:30 às 09:00
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 02 de abril de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 11 de março de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a AVARÉ VEÍCULOS LTDA, objetivando a aquisição de 02 (dois)
carros para PSF III e PSF IV, relativa ao Pregão Presencial nº.
015/08 – Processo nº. 065/08 - Homologado em: 26/02/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA EPP, objetivando a
aquisição de materiais permanentes para os setores da saúde,
relativa ao Pregão Presencial nº. 019/08–Processo nº. 084/
08 - Homologado em: 11/03/2008.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº. 012/08–Processo nº. 072/08, 21 de
fevereiro de 2008, a empresa PEDRO FABRETTI ME, no valor
global de R$ 124.509,00 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e
nove reais), objetivando a aquisição de leite fluído, tipo “C”, para
os Postos de Saúde desta municipalidade (Convênio PAB) - Ad-
judicado em: 29/02/2008.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade To-
mada de Preço nº. 039/06 – Processo nº. 272/06, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de ma-
teriais e mão-de-obra para recapeamento asfáltico em CBUQ,
sobre leito carroçável pavimentado em lajotas de concreto na
Avenida Pinheiro Machado, conforme preceitua o artigo 78, XII, c/
c 79, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido em: 29/
02/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade To-
mada de Preço nº. 045/06 – Processo nº. 299/06, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
objetivando a contratação de empresa para fornecimento de ma-
teriais e mão-de-obra para pavimentação asfáltica em CBUQ na
Avenida Copacabana, conforme preceitua o artigo 78, XII, c/c 79,
I, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido em: 29/02/08
- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade To-
mada de Preço nº. 087/06 – Processo nº. 482/06, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
JHSC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, ob-
jetivando a contratação de empresa para fornecimento de mate-
riais e mão-de-obra para urbanização de praças públicas desta
municipalidade, conforme preceitua o artigo 78, XII, c/c 79, I, da
Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido em: 04/03/08 -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE SUPRESSÃO
Concorrência Pública nº. 004/06 – Processo nº. 075/06 fica
suprimido valor do respectivo contrato, ganho pela empresa VALE
DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor
total de R$ 429.328,47 (quatrocentos e vinte e nove mil tre-
zentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos), o
que corresponde a aproximadamente 21,49% (vinte e um vírgula
quarenta e nove por cento) do valor total do contrato, que objetiva

a contratação de empresa para fornecimento de materiais, equi-
pamentos e mão-de-obra para pavimentação asfáltica em CBUQ,
com guias e sarjetas extrusadas, moldadas “in loco” em várias
ruas desta cidade - Assinatura do Termo de Supressão: 05
de março de 2008.

Tomada de Preço nº. 029/06 – Processo nº. 241/06 fica supri-
mido valor do respectivo contrato, ganho pela empresa CESTA-
BRÁS DO BRASIL LTDA, no valor total de R$ 8.824,74 (oito mil
oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro cen-
tavos), o que corresponde a aproximadamente 2,71% (dois vír-
gula setenta e um por cento) do valor total do contrato, que obje-
tiva a aquisição de gêneros alimentícios- Assinatura do Termo
de Supressão: 07 de março de 2008.

Dispensa nº. 061/07 – Processo nº. 210/07 fica suprimido va-
lor do respectivo contrato, ganho pela empresa ASSECAM DIS-
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor total de R$ 2.606,70
(dois mil seiscentos e seis reais e setenta centavos), o
que corresponde a aproximadamente 10,91% (dez vírgula no-
venta e um por cento) do valor total do contrato, que objetiva a
aquisição de medicamentos emergenciais para o PSM - Assina-
tura do Termo de Supressão: 05 de março de 2008.

Dispensa nº. 064/07 – Processo nº. 215/07 fica suprimido va-
lor do respectivo contrato, ganho pela empresa ASSECAM DIS-
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor total de R$ 1.406,70
(mil quatrocentos e seis reais e setenta centavos), o que
corresponde a aproximadamente 2,79% (dois vírgula setenta e
nove por cento) do valor total do contrato, que objetiva a aquisi-
ção de medicamentos emergenciais - Assinatura do Termo de
Supressão: 05 de março de 2008.

Dispensa nº. 073/07 – Processo nº. 253/07 fica suprimido va-
lor do respectivo contrato, ganho pela empresa ASSECAM DIS-
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor total de R$ 5.542,60
(cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta
centavos), o que corresponde a aproximadamente 4,65% (qua-
tro vírgula sessenta e cinco por cento) do valor total do contrato,
que objetiva a aquisição de medicamentos emergenciais para
todos os PSFs - Assinatura do Termo de Supressão: 05 de
março de 2008.

Dispensa nº. 076/07 – Processo nº. 271/07 fica suprimido valor
do respectivo contrato, ganho pela empresa ASSECAM DISTRI-
BUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor total de R$ 2.934,59 (dois
mil novecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e nove
centavos), o que corresponde a aproximadamente 9,26% (nove
vírgula vinte e seis por cento) do valor total do contrato, que obje-
tiva a aquisição de medicamentos emergenciais para o PSM - As-
sinatura do Termo de Supressão: 05 de março de 2008.

Dispensa nº. 080/07 – Processo nº. 289/07 fica suprimido va-
lor do respectivo contrato, ganho pela empresa ASSECAM DIS-
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor total de R$ 60,00
(sessenta reais), o que corresponde a aproximadamente 2,81%
(dois vírgula oitenta e um por cento) do valor total do contrato, que
objetiva a aquisição de medicamentos emergenciais para o PSM -
Assinatura do Termo de Supressão: 05 de março de 2008.

Dispensa nº. 092/07 – Processo nº. 338/07 fica suprimido va-
lor do respectivo contrato, ganho pela empresa ASSECAM DIS-
TRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor total de R$ 3.061,40
(três mil e sessenta e um reais e quarenta centavos), o
que corresponde a aproximadamente 11,32% (onze vírgula trinta
e dois por cento) do valor total do contrato, que objetiva a aquisi-
ção de medicamentos emergenciais para o PSM - Assinatura do
Termo de Supressão: 05 de março de 2008.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº. 042/06 – Processo nº. 296/06, objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de máquinas, equipamentos, materi-
ais e mão-de-obra para a execução de recapeamento asfáltico
em CBUQ e construção de sarjetas e guias extrusadas perfil alto,
nesta municipalidade, conforme preceitua o “caput” do artigo 49
da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 29/02/08 -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presen-
cial nº. 007/08 – Processo nº. 047/08, objetivando a aquisi-
ção de uma máquina copiadora para o  PSM, conforme pre-
ceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções. - Revogada em: 29/02/08 - Joselyr Benedito Silvestre
– Prefeito Municipal. Continua na página 13.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

COMUNICADO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO
MUTIRÃO AVARÉ F-1 E F-2

Todos os mutuários abaixo relacionados deverão comparecer na
Secretaria de Habitação no período de 17 à 20 de Março de 2008
no horário das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas para
tratar das faltas e/ou exclusão referentes ao mutirão.
O não comparecimento implicará em exclusão (por faltas de acor-
do com o regulamento de obras)
Obs – Não atenderemos por telefone.

AVARÉ F-1
ARLETE TEREZINHA DE CAMARGO N° 11

BENEDITA CARELLI MARQUES N°12
LUCIMARY RODRIGUES N° 17

ELAINE CRISTINA FRANCO DO PRADO N° 20
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA N° 21

PRISCILA EDUVIRGIO N° 22
HOSANA QUEIROZ LOPES DE PAULA N°28

JOCELINA APARECIDA ZENDRON N° 32
LECILDA DOS ANJOS OLIVEIRA N° 38

LEILA KARINA SILVA SALES Nº 39
MARIA DO CARMO CARDOSO  N° 52

CLAUDIA DE FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS  N° 55
MARLENE DE FÁTIMA AGUILERA N° 60

MARLI APARECIDA ADÃO TACONHA N° 61
OMAR LOURENÇO  N° 64

LUCIANA APARECIDA DE SOUZA Nº 79
MARCIO ROBERTO DOS SANTOS Nº 80

PEDRO ANTONIO Nº 82
SELMA VENANCIO MACEDO Nº 84
VERA CRISTINA CARVALHO Nº 94

BENEDITO LOURENÇO DE ALMEIDA Nº 97

AVARÉ F-2
ANDRÉIA FOGAÇA DE ALMEIDA N° 05

ANTONIA LOPES LEANDRO N° 07
ALEXANDRE NEGRÃO N° 13

ELISEU PEREIRA DE SOUZA N° 18
ELIANA PEREIRA DE SOUZA ROCHA N° 25

JOSÉ ANDRE ROMANO DA SILVA Nº 29
JOSÉ APARECIDO VILAS BOAS  N° 38

MARIA VANAIR DA SILVA Nº 41
SOLANGE APARECIDA CORREIA N° 44

MARLENE MESSIAS CAMPOS N° 49
ROSA MARIA RAMOS PEDROSO  N° 53

SUELI MARQUES BENTO Nº 54
REGINA BATISTA DE SOUZA Nº 55
VERA LUCIA DOS SANTOS Nº 59
LUCIANE ESTELA MESSIAS Nº 65
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Novo PAS no Santa Elizabeth
beneficiará toda Zona Leste da cidade

Através do Decreto
Municipal n° 1.641, de
17/01/2008, a Prefeitu-
ra da Estância Turística
de Avaré desapropriou
de forma amigavel doze
lotes de terrenos da qua-

dra I, do Parque Santa
Elizabeth IV, de propri-
edade da Casa da Cri-
ança Santa Elizabeth, os
quais serão escriturados
nesta próxima segunda
feira, com pagamento a

vista, no valor de R$
152.085,96, destinados
a construção de um novo
Posto de atendimento de
Saúde para toda a zona
leste da cidade. Com-
posta pelos bairros San-

ta Elizabeth I, II, III e IV,
Vila Rio Novo, Jardim
Brasil, Jardim Tropical,
Jardim Paraíso, Vila São
Sebastião, Jardim Pau-
listano, com aproxima-
damente 13.000 habi-
tantes, considerando-se
que a unidade atual que
serve o Bairro, junto ao
Jardim Brasil, já se en-
contra com estrutura  fí-
sica totalmente deficitá-

ria, motivo pelo qual foi
projetado o novo prédio
junto a Rua Saul Berto-
lacini, ao lado da Cape-
la Santa Elizabeth e da
nova escola de educação
infantil que está sendo
construída pela munici-
palidade.

O novo PAS terá uma
área construída de 626,82
m2, sobre um terreno to-
tal de 3255,80 m2 e a

construção segue os mes-
mos moldes do PAS que
esta sendo construído no
Bairro Vera Cruz, junto a
Rua Dona Carmen Dias
Faria, sendo que na se-
quência da escrituração
será encaminhado ao
Departamento de Licita-
ção  para contratação de
empresa para execução
das fundações de alicer-
ces do novo prédio.

Prefeitura complementa obras de melhorias de trânsito no Largo do Mercado
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, através da Secretaria
Municipal dos Transpor-
tes e Sistema Viário está
executando as mudanças
e alterações comple-
mentares junto ao largo

do Mercado, que visam
a melhoria do fluxo de
trânsito e maior seguran-
ça aos pedestres.

Estão sendo execu-
tadas as pinturas de fai-
xas de pedestres, direci-
onamentos de trânsito,

estacionamento de mo-
tos, e demais serviços
que são necessários para
posterior instalação de
um novo semáforo, no
cruzamentos das Ruas
Santa Catarina e Rua
Pernambuco.

As mudanças e alterações visam a
melhoria do fluxo de trânsito e
maior segurança aos pedestres

VANESSA - SECRETARIA DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço Municipal, Centro

Administrativo e nas Bancas de Jornais

SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA DE OBRAS

Planta Baixa: área construída de 626,82 m2

Implantação do novo PAS no Santa Elizabeth
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Prefeitura finaliza implantação de
854  luminárias na área urbana

MÁRIO BIXIGA

Na ultima sexta fei-
ra, foram finalizados os
trabalhos de implantação
de 854 luminárias a va-
por de sódio de 250
Watts em todas as vias
publicas pavimentadas
na sede do município,
que ainda não contavam
com o beneficio, fechan-
do assim esse projeto de
melhoria aos moradores,
oferecendo maior segu-
rança aos pedestres, co-
locando Avaré em des-
taque, pois diante dessa
obra a cidade será uma

das únicas do Estado a
possuir 100% de ilumi-
nação a vapor de sódio
em 250 watts.

Destacamos que nos
próximos dias todas as
ruas que possuem pos-
tes em baixa tensão no
Loteamento Ponta dos
Cambarás estarão rece-
bendo iluminação em lu-
minárias com lâmpadas a
vapor de mercúrio de 80
watts, obra essa já paga
junto a Ceripa no aguar-
do da execução dos tra-
balhos.

Travessa Ademar de Barros – existente há mais de 40 anos

Programa de Microbacia Hidrográfica
melhora a vida do homem do campo
No último dia 4, em

Itapetininga, foram di-
vulgados os resultados
obtidos com a implanta-
ção do Programa Esta-
dual de Microbacias Hi-
drográficas (PEMH) no
Estado de São Paulo.

A Secretaria de
Agricultura e Abasteci-
mento da Estância Turís-
tica de Avaré represen-
tou o município no even-
to e, na ocasião, o secre-
tário estadual de Agricul-
tura entregou um kit de
equipamento de áudio e
vídeo para a regional da
CATI, em Avaré.

Os principais benefí-
cios do PEMH, em par-
ceria coma Prefeitura
de Avaré, foram a rea-

dequação da estrada
AVR 040, a conhecida
estrada de acesso ao
bairro rural dos Rochas,
instalação de abastece-
douro comunitário no
bairro do Pinhal, plantio
de mudas de árvores
nativas destinadas a re-
composição de áreas
degradadas ou mata ci-
liares e a realização de
diversos cursos de capa-
citação de pequenos
produtores familiares.

Segundo a Secreta-
ria Estadual de Agricul-
tura a meta do governo
é informatizar todas as
Casas da Agricultura até
o final do ano, para que
possam fazer parte da
rede agropecuária pau-

Máquinas durante a readequação da estrada dos Rochas

lista, fato que vai permi-
tir um salto de qualida-
de nos serviços e na
rentabilidade dos produ-
tores rurais.

Para  o  governo
paulista, a questão am-
biental ligado ao agro-

negócio é fundamental
e o PEMH visa somen-
te  a  preservação do
ambiente, mas leva em
consideração a dimen-
são humana, social e
econômica do agricul-
tor familiar.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Palestra aborda nutrição
correta de filhotes

No último dia 7, a médi-
ca veterinária Ticiana Anto-
niolo Ferreira, de Bauru
(SP), apresentou na sede da
CATI/Avaré importante pa-
lestra sobre a alimentação
adequada de filhotes de cães
e gatos, evento que teve
apoio da Secretaria Munici-
pal de Agricultura de Avaré
e reuniu 15 pessoas na sede
da CATI.

Ticiana Antoniolo faz
parte da equipe de técnicos
da Royal Canin do Brasil, de
Descalvado (SP) e esteve
em Avaré a convite da Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento,
com apoio da clínica Ceme-
vet e CATI/Avaré.

CONTEÚDO - Falan-
do para um público forma-
do de técnicos, estudantes e
veterinários e pessoas inte-
ressadas em pequenos ani-
mais, Ticianda abordou a im-
portância da alimentação
correta de cães e gatos em
fase de crescimento; dife-
rença de porte e peso de

cada raça; cuidados com o
acúmulo de tártaro nos den-
tes dos animais; teores de
minerais nas rações; balan-
ceamento dos teores de vi-
taminas e minerais nas ra-
ções comerciais; risco de
obesidade e sua interferên-
cia no crescimento; porcen-
tagem de proteínas, níveis de
cálcio e fósforo, cuidados
especiais na vacinação e
vermifugação; programa
nutricional sob medida; ne-
cessidades nutricionais de
raças específicas; defesas
naturais; segurança digesti-
va; desenvolvimento ósseo;
saúde e beleza da pelagem
e a importância do acompa-
nhamento dos filhotes por
um médico veterinário res-
ponsável.

Atualmente, a Clínica
Veterinária da Secretaria
Municipal de Agricultura,
localizada no prédio da CATI,
atende em média 25 peque-
nos animais por dia, no perí-
odo da manhã e da tarde, de
segunda à sexta-feira.
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Prefeitura urbaniza áreas verdes que se encontravam ociosas
Num projeto de

urbanização de pe-
quenas áreas verdes
que se encontravam
ociosas e muitas ve-
zes criando transtor-
nos e aborrecimentos
aos vizinhos, a Prefei-
tura da Estância Tu-
rística de Avaré deu
início a urbanização e
regularização dessas
áreas com constru-
ção  de  ca l çadas ,
plantio de gramas e
ajardinamento, que
visam dar melhor vi-
sual ao local,  bem
como também traz ao

morador vizinho uma
nova opção de lazer,
descanso e se torna
livre da sujeira e ma-
tagal.

Já foram urbani-
zadas áreas na Rua
d o s  E n g e n h e i r o s ,
Av.  G i l b e r t o  F i l -
gueiras,  Rua Mato
Grosso, Recanto da
Vó Pepina,  Rua 15
de Novembro e no
momento estão sen-
do feitos os traba-
lhos junto a Rua To-
nico de Castro,  es-
quina com Rua Nil-
son Ramos Righi.

MÁRIO BIXIGA

Área verde em urbanização na Rua Nilson Ramos Righ no Alto da Boa Vista

Prefeitura pavimenta e altera
denominação da Avenida Nações
Unidas para Av. Ângelo Contrucci

Através do Projeto de
Lei n°1047 de 04/03/2008,
a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré alterou a
denominação da antiga
Avenida Nações Unidas
para Avenida Ângelo Con-
trucci, numa importante ho-
menagem ao empresário
avareense já falecido.

MÁRIO BIXIGA

A avenida em sua maior parte ainda não contava com o benefício da pavimentação

Vale ressaltar que essa
importante via publica, que
se localiza no Bairro Coli-
na Verde, em sua maior
parte ainda não contava
com o benefício da pavi-
mentação, obra essa que
está sendo executada atra-
vés de recursos repassados
pelo Governo do Estado

de São Paulo através da
Secretaria de Economia e
Planejamento e em fase de
licitação as Ruas Monte
Alto e das Orquídeas, fe-
chando assim basicamen-
te todo aquele trecho,
obra essa que era aguar-
dada há mais de trinta
anos pelos moradores.
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MÁRIO BIXIGA

Com apoio da prefei-
tura da Estância Turística
de Avaré começou na úl-
tima quinta-feira, dia 13, o
Mega Halter & Perfor-
mance, evento que reúne
as raças Appaloosa, Paint
Horse e Quarto de Milha,
além de suas respectivas
Associações nacionais e
internacionais (ABCCA-
ppaloosa, ABQM, ABC
Paint e Appaloosa Horse
Clube, American Quarter
Horse Association e Ame-
rican Paint Horse Associ-
ation. As provas aconte-
cem até o domingo, dia 16
de março, no Recinto de
Exposições da Emapa.
Mais uma vez o Mega trás
para o Brasil um time de
representantes e juízes in-
ternacionais de altíssimo
nível, neste ano a repre-
sentação é recorde.

Além de provas de
conformação e trabalho
(tambor, rédeas, apartação
e working Cow Horse, to-
das com premiações bas-
tante significativas) terá a

Mega Halter começou com muita
premiação e a elite do mundo do cavalo

Galeria de Garanhões
com a presença de 25
grandes reprodutores de
Trabalho e Conformação.
Leilão Mega Halter &
Performance acontece

em novo local
O Leilão Mega Hal-

ter & Performance que
acontece durante o even-
to, será realizado neste sá-
bado no Salão de Con-
venções do Hotel Villa
Verde  às 18h30.

Segundo Francisco Gar-

cia, da Horses, empresa que
organiza o Mega, a mudan-
ça foi para atender as novas
exigências de “um evento
que cresce a cada ano”.

Garcia revelou que nas
outras edições o Leilão era
realizado no Tattersal do
Recinto, mas que no ano
passado o espaço já havia
ficado pequeno para abri-
gar o número de pessoas
presentes: “O leilão cresceu
muito e a procura tem sido
fantástica. Sendo assim, te-

mos que evoluir também
nesta questão”, disse.

O Leilão Mega Hal-
ter & Performance vai
ofertar 46 lotes de animais
das raças Paint Horse e
Quarto de Milha, todos
inspecionados e seleciona-
dos por Garcia. Entre os
lotes, serão vendidos ani-
mais prontos, trabalhando,
homozigotos (da raça Pa-
int Horse) e coberturas de

dois animais importados:
Texas Hero, o único ga-
ranhão produtor de U$
3.000.00,00 na American
Paint Horse Association e
Tiny Who Too, garanhão
líder absoluto das estatís-
ticas de tambor e baliza na
APHA com 1029 pontos
de Registro de Mérito.

A transmissão será do
Agrocanal e a Leiloreira
a Nova Leilões. Os lan-

ces podem ser feitos pelo
telefone (43) 4009 7099 e
Cadastros (11) 5533 3288.

Por sua vez, uma das
grandes novidades fica
por conta da MEGA FES-
TA, uma festa com DJ e
muita música que acon-
tecerá logo após o térmi-
no do Leilão, para que
nossos clientes, parceiros
e amigos possam aprovei-
tar ao máximo.

Evento reúne as raças Appaloosa, Paint Horse e Quarto de Milha

Mais uma vez o Mega trás para o Brasil um time de
representantes e juízes internacionais de altíssimo nível

11ª Festa do Peão de Barra Grande foi um grande sucesso
Realizada no período

de 6 a 9 de março, a 11ª
Festa do Peão de Barra
Grande alcançou pleno êxi-
to em todos os aspectos e a
Comissão Organizadora já
pensa em projetar ainda
mais o evento para os anos
vindouros. Todas as noites
um ótimo público prestigiou
o rodeio profissional em tou-
ros que foi totalmente do-
minado por peões de Aran-
dú e Avaré, ressaltando que
peões de outras cidades
também marcaram presen-
ça na festa.

A tradicional cavalga-
da aconteceu no domin-
go, dia 9, e teve saída do

Parque Fernando Cruz
Pimentel (Emapa) num
trajeto de estrada de ter-
ra percorrido por dezenas
de cavaleiros e suas co-
mitivas até o povoado de
Barra Grande, onde todos
foram recepcionados
com um almoço servido
gratuitamente pelos orga-
nizadores.

Os organizadores co-
memoraram os resulta-
dos obtidos e aproveita-
ram a ocasião para agra-
decer a todos os colabo-
radores, principalmente à
Prefeitura de Avaré, que
contribuíram para que a
11ª edição do evento ob-

tivesse sucesso absoluto.
Na última noite do

evento, apesar da chuva,
novamente o público to-
mou completamente as ar-
quibancadas para assistir a
grande final do rodeio. Ao
final das montarias, sa-
grou-se campeão absoluto
o peão da cidade de Aran-
du, Edvanilton de Souza, o
popular “Nil”. As demais
colocações ficaram assim
dispostas: 2º lugar – Ricar-
do Louro (Avaré); 3º lugar
– Orlandinho Militão (Ava-
ré); 4º lugar – Rodrigo Trin-
dade (“Pardinho” - Avaré);
5º lugar – Jéferson Pinto
(“Jefinho” – Avaré).

DIVULGAÇÃO

Peões fazem prece antes
das montarias finais
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Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 018/08 – Processo nº. 083/08, objetivando a aquisição de
sacos de lixo, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 06/03/08 - Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 035/08 –
Processo nº. 107/08, objetivando a contratação de empresa
para controle de portaria e monitoramento para o CDHU (F1 e F2),
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 07/03/08 - Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade
de Tomada de Preço nº. 006/07 – Processo nº. 139/07,
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, que objetiva a aquisição de gêneros alimentícios para
a central de alimentação, com prorrogação até 15 de abril de
2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Convite nº. 065/07 – Processo nº. 134/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa TSUKAHA-
RA E GOMES LTDA EPP, que objetiva a aquisição de carnes e
ovos para a central de alimentação, com prorrogação até 22 de
março de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 015/07 – Processo nº. 057/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. HÉLIO CRUZ
PIMENTEL, que objetiva locação de imóvel para permanência da
Secretaria Municipal de Turismo, com prorrogação até 27 de fe-
vereiro de 2009 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 018/07 – Processo nº. 060/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. EDILSON NEVES
ARAÚJO VALIM, que objetiva locação de imóvel para permanên-
cia da Garagem da Polícia de Trânsito - CIRETRAN, com prorroga-
ção até 27 de fevereiro de 2009 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 015/08–Processo nº. 089/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa EDIVALDO
RENÊ DE OLIVEIRA EPP, com valor global de R$ 3.149,10 (três mil
cento e quarenta e nove reais e dez centavos), objetivando a
aquisição de materiais odontológicos para o CEO, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 03 de março de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 022/08–Processo nº. 120/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PVT CO-
MÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA ME, com valor global de R$ 1.390,00 (mil trezentos e
noventa reais), objetivando a aquisição de uma máquina copi-
adora para o Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 05 de março de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 023/08–Processo nº. 121/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para NIVALDO HER-
GERT, com valor global de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos
e oitenta reais), objetivando a aquisição de mudas para o
plantio em locais desta municipalidade, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 03 de março de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 024/08–Processo nº. 122/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PEDRA & PE-
DRA ALARMES LTDA ME, com valor global de R$ 1.182,00 (mil
cento e oitenta e dois reais), objetivando a contratação de empre-
sa de monitoramento com alarme para o Memorial Djanira de Motta
e Silva, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 05 de março de 2008 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 025/08–Processo nº. 132/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa D. B. PORTO
ME, com valor global de R$ 2.435,00 (dois mil quatrocentos e
trinta e cinco reais), objetivando a aquisição de materiais elétricos
para serem usados em todos os Postos de Saúde municipal, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de março de 2008 – Joselyr Benedito Sil-
vestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 026/08–Processo nº. 134/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Sr. LAÉRCIO HENN-
BERG e outros, com valor mensal de R$ 1.077,50 (mil setenta e
sete reais e cinqüenta centavos), objetivando a locação de imó-
vel para a instalação da representação da Procuradoria do INSS
de Bauru em Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de
2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 027/08–Processo nº. 136/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Sr. NOÉ RODRIGUES
SILVEIRA, com valor mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta
reais), objetivando a locação imóvel para a instalação do Telecen-
tro, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 22 de fevereiro de 2008 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEIS

Lei nº 1.047, de 04 de março de 2008.
(Altera a denominação de via pública, e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica alterada a denominação da Avenida Nações
Unidas, situada no Bairro Colina Verde, nesta cidade de Avaré,
com início na Rua Luiz Bruno e término na propriedade de João
Montanha e outros, para Avenida Ângelo Contrucci.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.048, de 04 de março de 2008
(Autoriza o Executivo Municipal a doar Microcomputador

e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
Policia Militar de São Paulo para utilização da 3ª. Cia de Policia-
mento Militar de Avaré, um Microcomputador Intel Celeron 2 ghz.,
256 MB de memória ram, CD room, Gabinete, drive 1.44 mb, tecla-
do, mouse e monitor 15” Samsung, Sistema Operacional Windo-
ws 2000 Professional original, bem esse oriundo do patrimônio nº
759 da Câmara Municipal de Avaré.
Artigo 2.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei n.º 1049, de 04 de março de 2008
(Autoriza o Executivo Municipal a doar Microcomputador

e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
Policia Civil do Estado de São Paulo, um Microcomputador
Intel Celeron 2 ghz., 256 MB de memória ram, CD room, Gabinete,
drive 1.44 mb, teclado, mouse e monitor 15” Samsung, Sistema
Operacional Windows 2000 Professional original, bem esse oriundo
do patrimônio nº 762 da Câmara Municipal de Avaré.
Artigo 2.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei n.º 1050, de 04 de março de 2008
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAJOTAS DECORATIVAS
LADECO LTDA. - ME. e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAJOTAS DECORATIVAS LADE-
CO LTDA.- ME, com sede na Rua Itaberá nº 35, nesta cidade de
Avaré, a área de terra compreendida pelo seguinte imóvel:
Valor:- R$ 45.518,40
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Avenida Donguinha Mercadante – Distrito Industrial
Descrição da Área:-
“Um lote, de terreno denominado A-1, situado nesta cidade de
Avaré, fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, na
extensão de 25,80 metros, pelo lado direito segue na extensão de
91,63 metros, confrontando com imóvel da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré; pelo lado esquerdo confronta com o lote A-2
na extensão de 90,00 metros; e pelo fundo confronta com o lote
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré na extensão de 25,35
metros, perfazendo uma área territorial de 2.275,92 metros qua-
drados, desmembrado do Lote A, parte integrante da matrícula n.º
60.778 do CRI desta Comarca.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinado para fins de única e exclusivamente ser
nela construída uma unidade destinada a ampliação das ativida-
des da empresa, que deverá iniciar suas obras em 06 (seis)
meses e concluí-las em 02 (dois) anos, a fluir da data da lavratura
da escritura pública da doação.
Parágrafo único:- Decorridos os prazos estipulados no
“caput”, poderá a Municipalidade, a qualquer momento,
promover a reversão do bem objeto desta lei, sem direi-
to a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3º - A área de terras acima referida não poderá ser ven-
dida, cedida ou doada, por parte da empresa INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE LAJOTAS DECORATIVAS LADECO LTDA. - ME.
 Artigo 4º - Ocorrendo a extinção da empresa INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE LAJOTAS DECORATIVAS LADECO LTDA. - ME, o bem
retornará automaticamente ao patrimônio público, sem direito a
indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 5º - Todas as despesas decorrentes desta lei correrão
por conta do donatário.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Lei nº 1.053, de 12 de março de 2.008

(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a HUNGRIA
& HUNGRIA ENGENHARIA LTDA., e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
Empresa HUNGRIA & HUNGRIA ENGENHARIA LTDA., com sede
na Rua Amaral Pacheco nº 1260, nesta cidade de Avaré, a área
de terra compreendida pelo seguinte imóvel:
Valor:- R$ 81.775,60
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Avenida Donguinha Mercadante – Distrito Industrial
Descrição da Área:-
“Um lote, de terreno denominado 6-A, situado nesta cidade de
Avaré, faz frente para a Avenida Donguinha Mercadante, onde
mede 31,95 metros, pelo lado direito segue na extensão de 141,80
metros; confrontando com o lote 05, na extensão de 130,69 me-
tros; e pelo fundo confronta com o lote 03, na extensão de 30,00
metros, perfazendo uma área territorial de 4.088,78 metros qua-
drados, desmembrado do lote 6, da Gleba A, parte integrante da
matrícula n.º 60.778 do CRI desta Comarca.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinado para fins de única e exclusivamente
ser nela construída uma unidade destinada a ampliação das
atividades da empresa, que deverá iniciar suas obras em 03
(três) meses e concluí-las em 15 (quinze) meses, a fluir da
data da lavratura da escritura pública da doação.
Parágrafo único:- Decorridos os prazos estipulados no
“caput”, poderá a Municipalidade, a qualquer momento,
promover a reversão do bem objeto desta lei, sem inde-
nizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3º - A área de terras acima referida não poderá ser
vendida, cedida ou doada, por parte da empresa HUNGRIA
& HUNGRIA ENGENHARIA LTDA., antes de outorgada a es-
critura definitiva, nos termos do art. 5.º da Lei n.º 517, de
13 de novembro de 2003.
Artigo 4º - Ocorrendo a extinção da empresa HUNGRIA & HUNGRIA
ENGENHARIA LTDA., o bem retornará automaticamente ao patrimônio
público, sem direito a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 5º - Todas as despesas decorrentes desta Lei cor-
rerão por conta do donatário.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 12 de
março de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei  nº 1.054, de 12 de março de 2.008
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a ALL

DOOR MÍDIA EXTERIOR PUBLICIDADE LTDA - ME. e dá
outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
All Door Mídia Exterior Publicidade Ltda ME, com sede na
Avenida Celso Ferreira da Silva nº 190 – sala 01 –Jardim Europa,
nesta cidade de Avaré, a área de terra compreendida pelo se-
guinte imóvel:
Valor:- R$ 94.611,00
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Avenida Donguinha Mercadante – Distrito Industrial
Descrição da Área:-
“Um lote, de terreno denominado E, situado nesta cidade de Ava-
ré, fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, na
extensão de 52,32 metros, confrontando á direita de quem da
Avenida olha para o lote, com o lote F, medindo 90,00 metros; à
esquerda com o lote D, medindo 90,00 metros; aos fundos com
área remanescente, medindo 52,32 metros, perfazendo uma área
territorial de 4.730,55 metros quadrados, parte integrante da ma-
trícula n.º 60.778 do CRI desta Comarca.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinado para fins de única e exclusivamente

ser nela construída uma unidade destinada a ampliação das
atividades da empresa, que deverá iniciar suas obras em 03
(três) meses e concluí-las em 15 (quinze) meses, a fluir da
data da lavratura da escritura pública da doação.
Parágrafo único:- Decorridos os prazos estipulados no
“caput”, sem o devido cumprimento, poderá a Municipa-
lidade, a qualquer momento, promover a reversão do bem
objeto desta lei, sem indenizações por eventuais obras
ali edificadas.
Artigo 3º - A área de terras acima referida não poderá ser
vendida, cedida ou doada, por parte da empresa All Door
Mídia Exterior Publicidade Ltda - ME., antes de outorgada
a escritura definitiva, nos termos do art. 5.º da Lei 517, de
13 de novembro de 2003.
Artigo 4º - Ocorrendo a extinção da empresa All Door Mídia
Exterior Publicidade Ltda - ME, o bem retornará automaticamente
ao patrimônio público, sem direito a indenizações por eventuais
obras ali edificadas.
Artigo 5º - Todas as despesas desta Lei correrão por
conta do donatário.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 12 de
março de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.055. de 12 de março de 2.008
(Altera o artigo 1º da Lei nº 251, de 06 de dezembro de 1994,

e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - o Artigo 1º da Lei nº 251, de 06 de dezembro de 1994,
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar à
firma ARAUJO VALIM & VALIM LTDA, a área de terras abai-
xo descrita, num total de 1.912 m2 (hum mil, novecentos
e doze metros quadrados), área essa necessária para a
construção e instalação de industria”.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 12 de
março de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.056, de 12 de março de 2.008

(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a
MARCELO DE LACERDA MORENO - AVARÉ - ME. e dá outras

providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
MARCELO DE LACERDA MORENO – AVARÉ - ME, com sede na
Rua Santa Catarina nº 1685, nesta cidade de Avaré, a área de
terra compreendida pelo seguinte imóvel:
Valor:- R$ 42.286,20
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Avenida Donguinha Mercadante – Distrito Industrial
Descrição da Área:-
“Um lote, de terreno denominado A-2, situado nesta cidade de
Avaré, faz frente para a Avenida Donguinha Mercadante, onde
mede 19,30 metros, pelo lado direito segue na extensão de 90,00
metros; confrontando com o lote B; pelo lado esquerdo confronta
com o lote A-1 na extensão de 91,63 metros e pelo fundo con-
fronta com o imóvel da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,

na extensão de 21,35 metros, perfazendo uma área territorial de
2.114,31 metros quadrados, desmembrado do lote A, parte inte-
grante da matrícula n.º 60.778 do CRI desta Comarca.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinado para fins de única e exclusivamente
ser nela construída uma unidade destinada a ampliação das
atividades da empresa, que deverá iniciar suas obras em 03
(três) meses e concluí-las em 15 (quinze) meses, a fluir da
data da lavratura da escritura pública da doação.
Parágrafo único:- Decorridos os prazos estipulados no
“caput”, sem o devido cumprimento, poderá a Municipa-
lidade, a qualquer momento, promover a reversão do bem
objeto desta lei,  sem  indenizações por eventuais obras
ali edificadas.
Artigo 3º - A área de terras acima referida não poderá ser
vendida, cedida ou doada, por parte da empresa MARCE-
LO DE LACERDA MORENO - AVARÉ - ME., antes de outorga-
da a escritura definitiva, nos termos do art. 5.º da Lei n.º
517, de 13 de novembro de 2003.
Artigo 4º - Ocorrendo a extinção da empresa MARCELO DE
LACERDA MORENO - AVARÉ - ME, o bem retornará automatica-
mente ao patrimônio público, sem direito a indenizações por even-
tuais obras ali edificadas.
Artigo 5º - Todas as despesas decorrentes desta lei cor-
rerão por conta do donatário.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 12 de
março de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

COMUNICADO
Comunicamos aos senhores
diretores(as), professores(as) que o
atraso no pagamento salarial do mês
corrente não foi efetuado até o dia
05 por responsabilidade dos Depar-
tamentos Pessoal e Contabilidade,
haja visto que os recursos financei-
ros para estas despesas contábeis,
estavam em caixa.

Avaré, 10 de Março de 2008

Rosita Maria C.
Silvestre de Barros

- Rua Mato Grosso, 1133
Quartas e Sextas-Feiras às 20:00 horas

AL-ANON (p/ familiares, amigos, interessados)
Sexta-Feira às 20:00 horas

- Rua Maneco Dionísio, 318
Segunda, Quarta, Sexta-Feira

às 20:00 horas e domingo às 15:00 horas

AL-ANON - Quarta-Feira - às 20:00 horas

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
EM AVARÉ



Decreto n.º 1.676, de 04 de março de 2008
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.)

Autoria:- Mesa Diretora.
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 aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei nº
1.052, de 04 de março de 2008, o Crédito Adicional no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.00.00.00.0101 37 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica 25.000,00

TOTAL 25.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3..90.36.06.00.00.00.0101 23 – Serviços Técnicos Profissionais 25.000,00

TOTAL 25.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

Decreto nº 1.643, de 24 de janeiro de 2008
Esta publicação prevalece sobre a anterior

(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de área urbana.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o :
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do desmembramento de área
matriculada sob nº 61.436, cujo processo, de nº 019 de 15 de março de 2007.
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo único, alínea “c” da Lei Municipal nº
341, de 18 de setembro de 2.002, o Projeto de Desmembramento da área de 9.800,00 m2 da matrícula
nº 61.436 do CRI, com protocolo GRAPHOAB nº 8572-R ,conforme Memorial descritivo abaixo:
Local: Av. Dr. Plínio de Almeida Fagundes e Rua Joaquim Luiz de Souza – Chácara Rancho Alegre  I
– Avaré / São Paulo.
Proprietário: Ferdinando Falanghe
Área a ser desmembrada: 9.800,00 m2
Descrição da Área:-
Situada nesta cidade de Avaré/SP, na Chácara Rancho Alegre, com as seguintes medidas e con-
frontações: inicia-se em um marco denominado 6-E, localizado no alinhamento  predial da Avenida Dr.
Plínio de Almeida Fagundes, junto á curva de concordância do alinhamento predial da Rua Mato
Grosso, distante 145,791 metros do marco 6-O do  perímetro de área maior, segue pelo alinhamento
predial da Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagundes, percorrendo 371,209 metros rumo SW 22º00’ NE
ate o marco 8-B5; deflete á esquerda seguindo rumo 67º15’ NW, confrontando com Carlos de Souza
(matricula nº 54.020) na extensão de 65,00 metros até o marco nº 8-B6; deflete á direita, seguindo

rumo NE 22º00’ SW, na extensão  de 40,00 metros na mesma confrontação anterior e com Elcio C.
Gianneschi (matricula nº 54.985) até o alinhamento predial da Rua Joaquim Luiz de Souza (matricula
nº 55.600) ; deste faz canto, deflete á esquerda, percorrendo pelo alinhamento predial  da citada via
publica 65,00 metros, seguindo rumo SE 66º10’ NW ate o marco 9; deste  deflete á  esquerda em
curva; ainda na confrontação anterior na extensão de 70,00 metros, ate o Córrego do Rancho
Alegre, no marco  8; deste deflete á esquerda percorrendo 119,50 metros na confrontação anterior
ate o açude ali existente e depois defletindo á direita, segue rumo SE 75º00’ NW, confrontando com
o Espolio de Dr. Bastilio Ovídio Tardivo na extensão de 132,00 metros ate o marco 1-B2; deste faz
canto á esquerda, seguindo rumo SW 16º50’, confrontando com o desmembramento II (matricula nº
51.031) na extensão de 20,00 metros ate o marco 1-B1; deste faz canto é esquerda, seguindo rumo
71º00’ NW na extensão de 40,00metros confrontando com o loteamento “ Villagio Falanghe” (matri-
cula nº 50.877) ate o marco 1-C; deste faz canto , deflete á direita, segue rumo SW 24º00’ NE,
medindo 30,00 metros ainda na confrontação anterior ate o marco 2; deste faz canto deflete á
esquerda e na confrontação anterior (matricula nº 50.877), na extensão de 123,00 metros, rumo SE
66º30’ NW ate o marco 7 I; deste deflete á direita, medindo 29,00 metros, rumo SW 14º30’ NE ainda
na confrontação anterior ate o marco 7-H; deste deflete á esquerda rumo SE 66º30’ NW na confron-
tação anterior na extensão de 5,00 metros ate o marco 7-G; deste deflete á direita, segue rumo SW
14º30’ NE na confrontação anterior na extensão de 73,00 metros ate o merco 7-F; deste deflete á
direita medindo 28,00 metros na confrontação acima seguindo rumo SW 24º00’ NE até o marco 7- E;
deste faz canto, deflete pa esquerda seguindo rumo SE 65º00’ NW  na confrontação acima na
extensão de 35,00 metros ate o córrego Rancho Alegre, no marco 7-D; deste  deflete á direita,
percorrendo 90,454 metros divisando com o referido córrego ate o marco 4-E, localizado no alinha-
mento predial da Rua Mato Grosso; desse marco deflete á  esquerda percorrendo pelo alinhamento
predial da citada via publica (matricula nº 61.290) á distancia de 56,00 metros, seguindo rumo
60º20’04” NW ate o rumo 5-E, deste deflete á esquerda em curva de concordância, na confrontação
acima medindo 14,14 metros ate o marco 6-E, ponto onde teve inicio estas medidas e confrontações,
encerrando a área de 59.113,25 metros quadrados.

REMANESCENTE DE IMOVEL RURAL
Área de terras situado nesta cidade de Avaré na Chácara Rancho Alegre, com as seguintes
medidas e confrontações : inicia em um marco denominado 6-E, localizado no alinhamento predial da
Av. Dr. Plínio de Almeida Fagundes, junto á curva de concordância  do alinhamento predial da Rua
Mato grosso , distante 145.791 metros do marco 6-O do  perímetro da área maior, seguindo pelo
alinhamento predial da Av. Dr. Plínio de Almeida Fagundes, percorrendo 271,209 metros  seguindo
Rumo SW 22º00’ NE ate o marco 6-F; deste faz canto, deflete á esquerda, medindo 50,00 metros na
confrontação  com o lote 1 ate o marco 6-G; deste  faz canto, deflete a direita  medindo 80,00 metros
na confrontação com os lotes 1, 2, 3, e 4 até o marco 6-H na confrontação com o lote 5; deste faz
canto, deflete á esquerda, medindo 15,00 metros, na confrontação  anterior ate o marco 8-B7 deste
faz  canto deflete á direita, medindo 10,00 metros, na confrontação anterior ate o  merco 8-B8; deste
faz canto deflete  á esquerda, medindo 40,00 metros, divisando com os lotes 6 e 7 ate o marco 8-B9;
deste deflete a esquerda medindo 10,00 metros, na confrontação com o lote 8 ate o marco 8-B10,
deste deflete a esquerda medindo 40,00 metros na confrontação com os lotes 9 e 10 até o marco 8-
B11, deste deflete  á direita, confrontando com o lote 10, na extensão de 50,00 metros, ate o marco
8-B12, no alinhamento predial  da Rua Joaquim Luiz de Souza, deste  deflete a esquerda, medindo
45,00 metros na confrontação anterior ate o córrego Rancho Alegre, no marco 8; deste deflete a
esquerda percorrendo 119,50 metros na confrontação anterior ate o açude ali existente depois
defletindo a direita, segue rumo SE 75º00’ NW, confrontando com o Espolio de Dr. Bastilio Ovídio
Tardivo na extensão de 132,00 metros ate o marco 1-B2;deste faz canto deflete á esquerda,
seguindo rumo SW 16º50’, confrontando com o desmembramento II (matricula 51.031) na extensão
de 20,00 metros ate o marco 1-B1; deste faz canto deflete á esquerda, seguindo rumo 71º00’ NW na
extensão de 40,00 metros confrontando com o loteamento “ Villagio Falanghe” (matricula 50.877) ate
o  marco 1-C; deste faz canto, deflete á direita, segue rumo SW 24º00’ NE, medindo 30,00 metros
ainda na confrontação anterior ate o marco 2; deste faz canto deflete á esquerda e na confrontação
anterior (matricula 50.877 ), na extensão de 123,00 metros, rumo SE 66º30’ NW ate o marco 7-I;
deste deflete á direita, medindo 29,00 metros rumo SW 14º 30’ NE ainda na confrontação anterior ate
o marco 7-H; deste deflete á esquerda rumo SE 66º30’ NW na  confrontação anterior de 5,00 metros
ate o marco 7-G; deste deflete a direita segue  rumo SW 14º30’ NE na confrontação anterior na
extensão de 73,00 metros até o marco 7-F;  deste deflete a direita medindo 28,00 metros na
confrontação acima seguindo rumo SW 24º00’ NE ate o marco 7-E; deste faz canto deflete á
esquerda seguindo rumo SE 65º00’ NW na confrontação acima, na extensão de 35,00 metros ate o
córrego Rancho Alegre, no marco 7-D; deste deflete á direita, percorrendo 90.454 metros divisando
com o referido córrego ate o  marco 4-E, localizado no alinhamento  predial da Rua Mato Grosso,
deste  marco deflete a esquerda  percorrendo pelo alinhamento predial da citada via publica (
matricula nº 61.290) a  distancia de 56,00 ,metros, seguindo rumo 60º20’04” NW até o marco 5-E,
deste  deflete  a esquerda  em curva de concordância, na confrontação acima  medindo 14,14
metros  ate o marco 6-E, ponto onde teve inicio estas medidas e  confrontações, encerrando a área
de  49.313,25 metros quadrados.

Descrição dos Lotes:
LOTE 1: Inicia suas medidas e confrontações em  um marco denominado  de 6-F, localiza-
do no alinhamento  predial da Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagundes, percorrendo pela
mesma na extensão de 20,00 metros ate a divisa com o lote 2; pelo lado direito de quem
dessa via publica olha para o imóvel divisa com o lote acima  citado na extensão de 50,00
metros; pelo lado  esquerdo mede 50,00 metros na confrontação com o remanescente do
imóvel e pelo fundo mede 20,00  metros na confrontação anterior, perfazendo uma área
territorial de 1.000,00 metros quadrados, contendo um barracão sob o numero 460 da
referida via publica.
LOTE 2:  Faz frente para a Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagundes onde mede 20,00 metros; pelo
lado direito de quem dessa via  publica olha para o imóvel divisa com o lote 3 na extensão  de 50,00
metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros na confrontação com o lote 1 e pelo fundo mede
20,00 metros na confrontação com o remanescente do imóvel, perfazendo uma área territorial de
1.000,00 metros quadrados, contendo um barracão sob o numero 440 da via publica acima citada
LOTE 3:   Faz frente para a Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagundes onde mede 20,00 metros; pelo
lado direito de quem dessa via  publica olha para o imóvel divisa com o lote 4 na extensão  de 50,00
metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros na confrontação com o lote 2 e pelo fundo mede
20,00 metros na confrontação com o remanescente do imóvel, perfazendo uma área territorial de
1.000,00 metros quadrados.

Lei n.º  1.052, de 04 de março de 2008.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.)

Autoria:- Mesa Diretora.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.00.00.00.0101 37 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica 25.000,00

TOTAL 25.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3..90.36.06.00.00.00.0101 23 – Serviços Técnicos Profissionais 25.000,00

TOTAL 25.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de março de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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LOTE 4:  Faz frente para a Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagun-
des onde mede 20,00 metros; pelo lado direito de quem dessa via
publica olha para o imóvel divisa com o lote 5 na extensão  de
50,00 metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros na con-
frontação com o lote 3 e pelo fundo mede 20,00 metros na con-
frontação com oremanescente do imóvel, perfazendo uma área
territorial de 1.000,00 metros quadrados, contendo um barracão
sob o nº 420 da referida via publica.
LOTE 5:  Faz frente para a Avenida Dr. Plínio de Almeida Fagun-
des onde mede 20,00 metros; pelo lado direito de quem dessa via
publica olha para o imóvel divisa com propriedade de Carlos de
Souza na extensão  de 65,00 metros; pelo lado esquerdo  mede
65,00 metro sendo 50,00 metros com o lote 04 e 15,00 metros
com oremanescente do imóvel; nos fundos mede 20,00 metros na
confrontação com o remanescente do imóvel e parte do lote 6,
perfazendo uma área territorial de 1.300,00 metros quadrados.
LOTE 6:  Faz frente para a Rua Joaquim Luiz de Souza onde
mede 20,00 metros; pelo lado direito de quem dessa via  publica
olha para o imóvel divisa com o lote 7 na extensão  de 50,00
metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros confrontando
com os lotes de Elcio C. Gianneschi e Carlos de Souza e parte dos
fundos do lote 5, e nos fundos mede 20,00 metros na confronta-
ção com o remanescente do imóvel, perfazendo uma área territo-
rial de 1.000,00 metros quadrados
LOTE 7:  Faz frente para a Rua Joaquim Luiz de Souza onde
mede 20,00 metros; pelo lado direito de quem dessa via  publica
olha para o imóvel divisa com o lote 8 na extensão  de 50,00
metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros na confrontação
com o lote 6 e nos fundos mede 20,00 metros na confrontação
com o remanescente do imóvel, perfazendo uma área territorial
de 1.000,00 metros quadrados
LOTE 8:  Faz frente para a Rua Joaquim Luiz de Souza onde
mede 10,00 metros; pelo lado direito de quem dessa via  publica
olha para o imóvel divisa com o lote 9 na extensão  de 50,00
metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros na confrontação
com o lote 7 e nos fundos mede 10,00 metros na confrontação
com o remanescente do imóvel, perfazendo uma área territorial
de 500,00 metros quadrados
LOTE 9:  Faz frente para a Rua Joaquim Luiz de Souza onde
mede 20,00 metros; em dois segmentos 15,00 metros em linha
reta e 5,00 metros em curva; pelo lado direito de quem dessa via
publica olha para o imóvel divisa com o lote 10 na extensão  de
52,38 metros; pelo lado esquerdo  mede 50,00 metros na con-
frontação com o lote 8 e nos fundos mede 20,00 metros na con-
frontação com o remanescente do imóvel, perfazendo uma área
territorial de 1.000,00 metros quadrados
LOTE 10: Faz frente para a Rua Joaquim Luiz de Souza onde
mede 20,00 metros em curva; pelo lado direito de quem dessa via
publica olha para o imóvel divisa com o Remanescente do Imóvel
na extensão  de 50,00 metros;  pelo lado esquerdo  mede 52,38
metros naconfrontação com o lote 9 e nos fundos mede 20,00
metros na confrontação com o remanescente do imóvel, perfa-
zendo uma área territorial de 1.000,00 metros quadrados.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de janeiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.674, de 04 de março de 2008
(Dispõe sobre denominação de Praça.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Fica denominada PRAÇA ANTONIO MORGATO, a
área pública situada na esquina das Ruas Fernando de Noronha
com Rua Macapá, no Jardim Brasil.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1.678, de 12 de março de 2008

(Dispõe sobre denominação de Praças.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Ficam denominadas as praças elencadas abaixo, lo-
calizadas no Parque Residencial Gilberto Filgueiras II :-
Praça Jesus Dias Lopes, o Sistema de lazer nº 02 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça João Rosa, o Sistema de Lazer nº 03 do Parque Residen-
cial Gilberto Filgueiras II;
Praça Victorim Rachamoto Guerino Licatti, o Sistema de
Lazer nº 04 do Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Ubirajara Ramos Claro, o Sistema de Lazer nº 05 do
Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Kodi Takaoka,  o Sistema de Lazer nº 06 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Vicente Guilherme Carroza, o Sistema de Lazer nº 08
do Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Ramiro Moura Pinto, o Sistema de Lazer nº 10 do Par-
que Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Wilson Antonangelo, o Sistema de Lazer nº 11 do Par-
que Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Ivânio Pizza, o Sistema de Lazer nº 12 do Parque Resi-
dencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Roberto de Abreu Galvão, o Sistema de Lazer nº 13 do
Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Iracema Israel, o Sistema de Lazer nº 14 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Helio de Castro, o Sistema de Lazer nº 15 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Antonio Gicus,  o Sistema de Lazer nº 16 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Mario Passarelli, o Sistema de Lazer nº 17 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Francisco Suman, o Sistema de Lazer nº 18 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Nazira Chibani Bakr, o Sistema de Lazer nº 19 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Mira Righi Salomão, o Sistema de Lazer nº 20 do Parque
Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Marco Aurélio Bertolacini Domingues, o Sistema de
Lazer nº 22 do Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Wanda Primo Trench, o Sistema de Lazer nº 24 do
Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Tercília Pereira Rodrigues, o Sistema de Lazer nº 25 do
Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Vicente Panobianco, o Sistema de Lazer nº 26 do Par-
que Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça José Lopes (Juca Lopes), o Sistema de Lazer nº 27 do
Parque Residencial Gilberto Filgueiras II;
Praça Zeid Saab, o Sistema de Lazer nº 28 do Parque Residen-
cial Gilberto Filgueiras II;
Praça Milton Branco, o Sistema de Lazer nº 31 do Parque Resi-
dencial Gilberto Filgueiras II;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.679, de 12 de março de 2008
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, medindo
1.320,00 metros quadrados, de propriedade de AGAR RIBEIRO
FARIA e outros, localizada nos Fundos da Gleba B – Chácara
dos Irmãos Faria, no Município de Avaré, Estado de São Paulo,
visando a abertura de via pública.
Local:- Fundos da Gleba B – Chácara dos Irmãos Faria;
Propriedade :  AGAR RIBEIRO FARIA e outros;
Área territorial:- 1.320,00 metros quadrados

Valor :   R$ 22.000,44
Descrição da Área :-
Inicia-se junto ao marco E, cravado na divisa com o Córrego
Bairro Alto, seguindo desse ponto sentido jusante na extensão de
32,75 metros até o marco F; desse ponto deflete a esquerda e
segue rumo 52°57’52”NW, na extensão de 84,64 metros, con-
frontando com área remanescente da expropriada, até o marco
D1; desse ponto deflete a esquerda e segue rumo SE 31°30’NW
na extensão de 86,82 metros, na confrontação com propriedade
de Querubina Faria da Silva Martiker e S/M, atingindo o marco E,
local onde teve início essas medidas e confrontações, perfazen-
do uma área territorial de 1.320,00 m2.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.681, de 14 de Março de 2008
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade de EDWAL DE SOUZA MARTINS e ISMAEL DE SOUZA
MARTINS, localizada na Rua Distrito Federal, nesta cidade, que
será utilizada para construção de canal a céu aberto de escoa-
mento de águas pluvais.
Local:- Rua Distrito Federal - Centro - Avaré - SP
Proprietário:- Edwal de Souza Martins e Ismael de Souza              Martins
Área:- 168,00 metros quadrados
Valor : R$ 38.000,00
Descrição da Área :-
Um Terreno fazendo frente para a Rua Distrito Federal onde mede
7,00 metros, pelo lado direito de quem olha dessa rua para o
imóvel confronta com propriedade remanescente de Edwal de
Souza Martins e Ismael de Souza Martins na extensão de 24,00
metros, nos fundos confronta com a área de Edwal de Souza
Martins e Ismael de Souza Martins na extensão de 7,00 metros e
do lado esquerdo com área remanescente de Edwal de Souza
Martins e Ismael de Souza Martins na extensão de 24,00 metros,
perfazendo uma área territorial de 168,00 metros quadrados onde
existe uma área construída total de 101,50 metros quadrados
referente a cobertura de estrutura metálica e parte em alvenaria.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 1.665, de 22 de fevereiro de 2008.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO AO PÚBLICO
Senhores Comerciantes e

demais empresários em geral:
Quando vossos estabelecimentos comerciais
receberem fiscalização de agentes desta mu-
nicipalidade, em qualquer âmbito de suas ati-
vidades, e caso vossa senhoria venha a con-
siderar o referido ato improcedente, injusto e
arbitrário, por gentileza protocolar requerimen-
to com endereço completo junto ao Protocolo
do Paço Municipal, a Praça Juca Novaes,
1169, no horário das 13h00 às 17h00, dias
úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré



CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de PEB II – INGLÊS do
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº 1.661
de 20/02/2008, publicado em 23/02/2008, e RETIFICA o edital
nº022/2008  publicado em 08/03/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
05º 00025 Mirian Lucas 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, 14 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de ENFERMEIRO 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 Local de Trabalho
02º 001437 Gisela Cristine Chinalia Pronto Socorro
03º 000136 Carmen Lina Contrucci Correa Pronto Socorro
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, 14 de março de 2008.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE FAR-
MÁCIA do Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo De-
creto nº 1.661 de 20/02/2008, publicado em 23/02/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
04º 00049 Rejane Aparecida Franzolin Portes
05º 00050 Marcele Regina Barbosa
06º 00048 Vanessa Aparecida Cardoso Marques
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.682, de 14 de Março de 2008
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade de EDWAL DE SOUZA MARTINS e ISMAEL DE SOUZA
MARTINS, localizada nos fundos da Rua Maranhão, nesta cida-
de, que será utilizada para construção de canal a céu aberto de
escoamento de águas pluvais.
Local:- Fundos da Rua Maranhão - Centro - Avaré - SP
Proprietário:- Edwal de Souza Martins e Ismael de Souza              Martins
Área:- 70,00 metros quadrados
Valor : R$ 12.000,00
Descrição da Área :-
Um Terreno situado nos fundos do imóvel que faz frente para a
Rua Maranhão onde mede 10,00 metros nessa confrontação,
pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta
com propriedade de espólio de Fauze Jubran na extensão de
7,00 metros, nos fundos confronta com propriedade de Arão
Otani e remanescente de Edwal de Souza Martins e Ismael de
Souza Martins na extensão de 10,00 metros e do lado esquerdo
confronta com área de Edwal de Souza Martins e Ismael de Sou-
za Martins na extensão de 7,00 metros, perfazendo uma área
territorial de 70,00 metros quadrados.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATOS
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: F. T. INFORMÁTICA LTDA ME
Objeto: Locação de 02 (dois) equipamentos tipo copiadora para a
produção de 10.000 (dez mil) impressões por mês, sendo 01 (um)
equipamento marca Toshiba modelo S-166 e 01 (um) equipamento
marca Brother modelo DCP8065.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2008.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.
Referente: Processo nº 07/2008 – Dispensa de Licitação 02/2008
Data do ajuste: 29/02/2008
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: GUAZELLI & GUERRA LTDA ME
Objeto: Cessão de máquina automática para extração de café ex-
presso e o fornecimento de 900 (novecentas) doses de café ao mês.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2008.
Valor: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), ou seja, R$ 270,00
(duzentos e setenta reais) mensais.
Referente: Processo nº 05/2008 – Dispensa de Licitação 01/2008
Data do ajuste: 29/02/2008
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: VERTENTE COMUNICAÇÃO LTDA
Objeto: Contratação de empresa transmissora de sinal de televisão via TV
a Cabo para transmissão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Sole-
nes e Especiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2008, com
interrupção no período Eleitoral (meses de Julho, Agosto e Setembro).
Valor: R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinqüenta reais), ou
seja, R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais.
Referente: Processo nº 06/2008 - Inexigibilidade 01/2008
Data do ajuste: 29/02/2008

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 03/08 – Processo 09/08,
para a empresa All Door Mídia Exterior Publicidade Ltda - Me,
inscrita no CNPJ sob n.º 00.969.035/0001-33, no valor de R$
380,00 (trezentos e oitenta reais) mensais, perfazendo um total
de R$ 2,280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais), objetivando a
locação de uma placa de outdoor lonada, a ser instalada na área
que abrigará a nova sede do Poder Legislativo as Estância turís-
tica de Avaré, incluindo criação da arte, colocação de lona digital,
instalação e manutenção da placa, por até 06 (seis) meses, com
fulcro no artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.02.00-01.122.7005.2.334.3.3.90.39.90.00.00.00.0110

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 14 de Março de 2008.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de TÉCNICO EM RX
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 Local de Trabalho
04º 000172 Benedito Luiz de Campos Pronto Socorro
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, 14 de março de 2008.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE EDITAL

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
Processo nº 08/2008
Pregão Presencial nº 03/2008
Data da realização: 28 de março de 2.008, às 10h00min.
O Pregoeiro Marcelo Ornellas Fragozo, da Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, faz saber que se acha aberta a licitação na
modalidade Pregão (Presencial) nº 03/2008 – Processo nº 08/2008, do
tipo menor preço global, que visa a aquisição de até 320 (trezentas e
vinte) cestas básicas acondicionadas em fardos plásticos ou caixa
para os funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, sendo entregue até o limite de 32 (trinta e duas) cestas mês, com
os itens constantes do anexo II do Edital, cuja realização será no dia 28
de março de 2.008, às 10h00min. O Edital estará disponível na Sede do
Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP, no
horário das 09h00min, às 12h00min. Maiores informações poderão ser
obtidas pelo telefone (14) 3732-0929. O Edital completo também poderá
ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br .

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Es-
tância de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução n.º  001/2008;
Autoria; - Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 10/03/2008.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

APARECIDO FERNANDES
 JUNIOR

Vice-Presidente

ROSANA A. UBALDO
RIBEIRO PAULUCCI

1.º Secretária

GERALDO LAUDEMIR
U. DA COSTA
2º Secretário

LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO 345/2008
(Dispõe sobre a constituição de comissão de representação
para participação no 52º Congresso Estadual de Municípios)

A CÂMARA MUNICÍPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, no
uso de suas atribuições regimentais e legais,
RESOLVE:-
ART. 1.º - A presente Resolução disciplina e autoriza a constitui-
ção de Comissão de Representação da Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, para participação no  52º Congresso
Estadual de Municípios, a realizar-se-á nos dias 31 de março a  05
de abril de 2.008 em Santos - SP, evento este promovido pela
Associação Paulista de Municípios.
 ART. 2.º  - A Comissão será composta pelos 10  (dez) vereado-
res da Câmara Municipal.
ART. 3º - As despesas decorrentes desta Resolução serão co-
bertas com recursos provenientes da seguinte dotação orça-
mentária:- 01.122.7005.2.258.37.3.3.90.39.99.00.00.00.0101
ART. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 11 de Março de 2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 035/2008

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificados em processo seletivo, para a função pública de  AUXI-
LIAR DE ADMINISTRATIVO do Processo Seletivo nº 011/2007,
para o Programa Saúde da Família.
Class. Nome
09º Olga Mitiko Hata
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, 14 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO



EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 004/2008

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal que este
subscreve, TORNA PÚBLICA a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Seleti-
vo Público de Provas e Títulos, para emprego público de:  PEB II - EDUCAÇÃO ARTISTICA,  para
contratação temporária, pela Constituição das Leis do Trabalho - CLT,  nos termos do Edital de
Processo Seletivo Público nº 004/2008.
O desempate entre candidatos, com a mesma nota final, foi feito nos termos do item 3., do Inciso V,
do Edital de Processo Seletivo nº 004/2008.
Os candidatos terão dois dias a contar da publicação da Classificação Final, para protocolar recur-
sos na Prefeitura Municipal, dirigidos ao Sr. Prefeito, a respeito do resultado final do Processo
Seletivo Público.
PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Class. Nº Inscr. Nome RG Nota Prova Título Nota Final
01º 001/08 Venicius Janoca Martins 4.421.311 – 6 62,5 11,0 73,50
02º 002/08 Cristina da Silva 6.992.435 – 2 60,0 3,0 63,00
03º 005/08 Vera Lucia de Jesus Vilela 1.194.594 – 1 62,5 - 62,50
04º       003/08 Luciane Fatima Nogueira Martins 1.148.951 – 6 60,0 - 60,00
05º 007/08 Marcela Muniz Alvarez 20.324.246 – 4 50,0 - 50,00
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de março de 2008

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 005/2008

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica a abertura de  seleção
simplificada para contratação de estagiários conforme convênio firmado, e, RE-RATIFICA  o
edital publicado em 08/03/2008 :
I-
VAGAS CURSO SUPERIOR REQUISITO JORNADA BOLSA AUXÍLIO Taxa de Inscrição
10 Administração Cursando a partir do 30 horas semanais R$ 350,00 R$ 15,00

1º (primeiro) semestre
02 Educação Física Cursando a partir do 30 horas semanais R$ 350,00 R$ 15,00

1º(primeiro) semestre
01 Direito Cursando a partir do 30 horas semanais R$ 350,00 R$ 15,00

1º(primeiro) semestre
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se no período de 10 à 12 de março de 2008, das 9:00 às
16:00hs, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na
rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 9:00 hs no sabado, dia 15 de março de 2008, com duração de até 3
(três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programático
afixado no local de inscrição, com valor total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado
o candidato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
 A  aprovação    no   Processo Seletivo   assegurará apenas a expectativa de  direito à
contratação,     ficando     a     concretização deste ato   condicionada  à   observância     das
disposições  legais   pertinentes,  de   disponibilidade   de   recursos  financeiros, do exclusivo
interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e  do
prazo de validade do Processo Seletivo Público.
Avaré,  14 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 006/2008

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica a abertura de  seleção
simplificada para contratação por prazo determinado - CLT,  nos termos da legislação vigente,
para as funções públicas abaixo relacionados, para o Programa Saúde da Família:
I-
VAGAS FUNÇÃO PÚBLICA REQUISITO SALÁRIO Carga Horária Taxa de Inscrição

Semanal
04 Auxiliar de Enfermagem Ensino Fundamental R$ 685,52 40 R$ 20,00

completo / COREN
03 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo, R$ 585,65 40 R$ 30,00

curso específico na área e
experiência em computação

03 Médico Curso Superior Completo na R$ 5.000,00 40 R$ 45,00
área e CRM

05 Auxiliar de Limpeza Ensino Fundamental R$ 386,80 40 R$ 20,00
Incompleto(mínimo 4º série)

04 Auxiliar de Cirurgião Ensino Médio completo R$ 585,65 40 R$ 30,00
Dentista e registro no CRO

II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se nos dias  17 a 28 de março de 2008, das 9:00 às 16:00hs, no

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na rua Rio
Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155,
bairro do Braz, às 9:00 hs no sábado, dia 05 de abril de 2008, com duração de até 3 (três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programático
afixado no local de inscrição, com valor total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado
o candidato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
 A  aprovação    no   Processo Seletivo   assegurará apenas a expectativa de  direito à
contratação,     ficando     a     concretização deste ato   condicionada  à   observância     das
disposições  legais   pertinentes,  de   disponibilidade   de   recursos  financeiros, do exclusivo
interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e  do
prazo de validade do Processo Seletivo Público.

Avaré,  13 de março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE DOAÇÃO DE BENS, DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E
AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS DE PERSONALIDADE DE

DJANIRA DA MOTTA E SILVA

Assinam o presente instrumento:
OUTORGANTE: RACHEL TROMPOWSKY TAULOIS DA MOTTA E SILVA, brasileira, viúva, do lar,
portadora da carteira de identidade nº 01655828-0, expedida pelo IFP em 06.11.79, inscrita no CPF
sob o nº 062.017.687-34, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua Bernardino dos Santos nº 54
ap. 401.
OUTORGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, inscrita no CNPJ sob o
nº 46.634.168/0001-50, situada à Praça Romeu Bretas nº 1169, Avaré, São Paulo, neste ato repre-
sentada por seu Prefeito, Joselyr Benedito Silvestre, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG
nº 4.938.880 SSP/SP e do CPF/MF nº 556.775.178-87 e por seu Secretário Municipal de Cultura e
Lazer, Marcelo José Ortega, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador do RG nº 28.360.644-
7 – SSP-SP e do CPF/MF nº173.960.338.96.
1 – Em virtude de sucessão, a Outorgante é a única e exclusiva legítima proprietária dos direitos
autorais sobre as obras criadas por DJANIRA DA MOTTA E SILVA, brasileira, pintora, falecida em
31.05.1979, bem como dos direitos de uso de seu nome e imagem que foram partilhados em seu
favor nos autos do inventário que tramitou perante a 4ª Vara de Órfãos e Sucessões desta Comar-
ca, sob o nº 47.644.
2 - A Outorgante é proprietária das peças discriminadas na relação anexa (anexo I), ora rubricada
pelas partes e que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, englobando obras de
autoria de Djanira, além de objetos que lhe pertenciam (ora denominados “Obras”), as quais deseja
doar à Outorgada, que deverão permanecer sob a sua guarda e conservação, para fins de exposi-
ção da obra de Djanira, em benefício da preservação e divulgação da memória local e nacional.
3 – A Outorgante, através do presente instrumento, doa à Outorgada todas as peças relacionadas
no instrumento em anexo (anexo I), transferindo, neste ato, a posse dos bens à Outorgada.
4 – Fica certo e ajustado que as obras deverão permanecer sob a guarda e conservação da
Outorgada de acordo com as normas que para esse fim foram criadas e vigoram, objetivando
regular a sua exposição a terceiros. Todas as despesas decorrentes do transporte, armazenagem
e conservação das Obras deverão ser arcadas, exclusivamente, pela Outorgada.
5 – Compete à Outorgada divulgar e garantir as melhores as melhores condições de preservação
possíveis das Obras, dentro de seus recursos técnicos e orçamentários, colocando-as em condi-
ções de serem utilizadas, inclusive, em estudos e pesquisas de caráter acadêmico e cultural.
6 – Pelo presente instrumento a Outorgante cede e transfere à Outorgada, a título gratuito e sem
exclusividade, os Direitos Autorais sobre as Obras ora doadas, para fins específicos de exposição
e divulgação da obra de Djanira.
7 – A Outorgante declara, ainda, autorizar expressamente que a Outorgada utilize e explore o nome,
imagem e demais atributos da personalidade de Djanira sempre com relação às Obras em questão,
para fins específicos de exposição e divulgação da obra de Djanira. Esta autorização também é
concedida a título gratuito e sem exclusividade.
8 – A Outorgada não poderá ceder ou transferir, a qualquer título, todos os direitos que lhe foram
conferidos por este instrumento.
9 – Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2008.

Rachel Trompowsky Taulois da Motta e Silva

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito

Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Marcelo José Ortega – Secretário Mun. de Cultura e Lazer

Testemunhas:
___________________________________

___________________________________

CONTRATO
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ANEXO I
Documento referente ao ítem 2 do contrato de doação de bens, de cessão
de direitos autorais e autorização de uso de direitos de personalidade de
Djanira da Motta e Silva.
- Relatório de etiquetagem e descrição de 187 itens do acervo a serem
doados:
A) Acervo fotográfico da pintora Djanira  ( 12 itens )
Código do item Descrição
A1 Conjunto de 3 fotografias p/b da artista Djanira, montado
em passe-partout.  Medida das fotografias: ( 17 x 24cm ) - cada
A2 Pequeno vaso de porcelana (branco e dourado) retratado
em uma das fotografias acima.   Observação: objeto danificado.
A3 Fotografia p/b: Djanira com papagaio.  ( 12 x 18cm )
A4 Fotografia p/b: Djanira - fim da década de 50.  ( 16,5 x 11,5cm )
A5 Fotografia p/b: Djanira - Hotel Internacional Santa Teresa.
( 24 x 18cm )
A6 Fotografia p/b: Djanira e João Jorge - pequeno rasgo no
canto direito - ( 17,5 x 23cm )
A7 Fotografia p/b: Atelier Vila Santa Cecília em Santa Tere-
sa.  ( 23 x 18cm )
A8 Fotografia p/b: Djanira com a cadela Samambaia em
Sta.Teresa, 1976.  ( 22 x 17cm )
A9 Fotografia p/b: Djanira - fotos tiradas no Rio, Bernardino
dos Santos nº54, para catálogo da exposição de Viena.  ( 24 x 18cm )
A10 Fotografia p/b: Djanira - útlima residencia da artista, San-
ta Teresa.  ( 18 x 24cm )
A11 Fotografia cor: Atelier de Djanira
A12 Envelope com 4 slides

B) Acervo cinematográfico da pintora Djanira  ( 3 itens )
Código do item Descrição
B1 Djanira - Filme 16MM - sonoro, colorido. Rede Globo (DRE)
B2 Djanira - VEB Film Fabrik Wolfen.  ORWO PF2 16MM Positiv-
Feink Orn-Film.  Einseitig perf. 1-0 35/36
B3 Canal 100 - 72x04.  Djanira e sua pintura, As Artes - 1972.  /
Produções Carlos Niemeyer Filmes Ltda.

C) Acervo bibliográfico da pintora Djanira  ( 18 itens )
Código do item Descrição
C1 Scliar - O Real em Reflexo e Transconfiguração.  Roberto Pontual,
1970. (com dedicatória de Scliar para Djanira).
C2 MAM/RJ - Do Moderno ao Contemporâneo - Coleção Gilberto Cha-
teaubriand. Catálogo. Maio-Julho de 1981.
C3 Cadernos Brasileiros, Ano VII, Nº1 - Jan/Fev 1965. Gilberto Freire;Jeorj
Wkács;TS Eliot; Rui Barbosa. - De Mestre Valentim a Affonso E. Reidy
C4 Dicionário Universal de Artes Plásticas.  Joan Fekete, Editora
CBAG, 1979.
C5 Djanira.  Jorge Amado;José G.Vieira.  Ediciones Galeria Bonino -
Argentina, 1961.
C6 Revista Cultura, Ano VII, Nº25, Abr/Jun 1977.  (com uma obra de
Djanira na capa da revista)
C7 Revista Cultura, Ano VI, Nº23, Out/Dez 1976.
C8 Revista Veja-Rio, Setembro de 1996.  Editora Abril.
C9 Revista Domingo, Ano XII, Nº595, 27 de Setembro de 1987. Edito-
ra Jornal do Brasil.
C10 Revista Manchete, Janeiro de 1983. Editora Bloch.
C11 Revista Domingo, Maio de 1981.  Editora Jornal do Brasil.
C12 Módulo - Revista de Arquitetura, Arte e Culinária.  Julho de 1979.
C13 Revista Manchete, Novembro de 1982.  Editora Bloch.
C14 Revista Visão, Novembro de 1976.  Editora Visão Ltda.
C15 Revista Veja, 26 de Abril de 1978.  Editora Abril.
C16 Revista Domingo, Julho de 1988.  Editora Jornal do Brasil.
C17 Fichário - 1979, contendo 32 páginas com recortes de matérias de jornais
C18 Encarte do livro sobre Djanira, com 5 serigrafias, depoimentos,
músicas e poemas + Capa do livro (de feltro) + Medalha de gesso sobre
chassis de madeira

D) Objetos de trabalho da pintora Djanira *   ( 94 itens )
* e/ou objetos que ficavam na pequena estante de parede, que juntamente
com a mesa de desenho, a banqueta e o cavalete, compunham o local de
trabalho da artista em seu ateliê.
Código do item Descrição
D1 Palheta de pintura da artista
D2 Aparelho de rádio - “Wansat - Sonia”
D3 Pequeno vaso de vidro com tampa
D4 Apontador de lápis, de mesa - “Lion Nº 1810 - Japan”
D5 Pequeno objeto de decoração: redoma transparente com pinguim,
sobre base de cerâmica (marrorm)
D6 Copo de vidro com emblema do Fluminense Football Club
D7 Livreto “Storie della vita di cristo” - Milano MCMXLV
D8 Recipiente de plástico branco - usado como palheta ou para mis-
turar tintas
D9 Recipiente de vidro, tamanho médio - possivelmente usado para
misturar / preparar tintas
D10 Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado
para misturar / preparar tintas
D11 Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado
para misturar / preparar tintas
D12 Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado
para misturar / preparar tintas
D13 Recipiente de metal - possivelmente usado para misturar / preparar tintas
D14 Pequeno pote de cerâmica, sem tampa - “Mailly - Paris”
D15 Objeto de vidro ( “pilão” ) - usado para misturar tintas
D16 Grampeador de papéis da marca “Veloma” (vinho)
D17 Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (rosa)
D18 Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (amarelo)
D19 Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (verde)

D20 Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (verde)
D21 Recipiente de plástico para misturar / preparar tintas (rosa)
D22 Recipiente de vidro, tamanho pequeno - possivelmente usado
para misturar / preparar tintas
D23 Amolador de ferramentas (preto)
D24 Pequeno pote de cerâmica (amarelo)
D25 Pequeno pote de cerâmica (branco)
D26 Pequeno pote de cerâmica (branco com borda rosa)
D27 Recipiente de vidro com tampa, contendo pedras de material não
identificado em seu interior
D28 Tubo de tinta da marca “acrilex” (verde) - usado
D29 Tubo de tinta da marca “acrilex” (preto) - usado
D30 Tubo de tinta da marca “acrilex” (branco) - usado
D31 Tubo de tinta da marca “acrilex” (amarelo) - usado
D32 Caixa com 6 pequenos tubos de tinta - usados - da marca “Longo”
(ocre) - fabricados na Italia
D33 Pequeno recipiente (duplo) de metal, usado para misturar / prepa-
rar tintas, com clipe para fixá-lo na palheta de pintura
D34 Caixa com 6 pequenos tubos de tinta - usados - da marca “Longo”
(amarelo) - fabricados na Italia
D35 Colar de conchas brancas - obs: costumava ficar sempre apoiado
sobre o rádio (ítem 2)
D36 Pequeno recipiente para tintas, feito de metal, com tampa
D37 Pequeno recipiente para tintas, feito de metal, com tampa
D38 Caixa de filme fotográfico (AGFA), possivelmente usado para
guardar ou misturar tintas
D39 Banqueta de madeira utilizada pela artista
D40 Tubo de tinta - sem marca - (azul)
D41 Tubo de tinta da marca “Talens” (azul)
D42 Tubo de tinta da marca “Talens” (azul)
D43 Tubo de tinta da marca “Acrilex” (vermelho)
D44 Tubo de tinta da marca “Acrilex” (azul)
D45 Tubo de tinta da marca “Acrilex” (rosa)
D46 Tubo de tinta da marca “Bologna” (vermelho)
D47 Tubo de tinta da marca “Bologna” (azul)
D48 Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
D49 Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
D50 Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
D51 Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
D52 Pequeno vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
D53 Pequeno vidro de tinta - sem marca - (azul)
D54 Vidro de Gouache da marca “Longo” (ouro)
D55 Vidro com líquido escuro (verniz ou nogueira?) - “Look Line”
D56 Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (azul)
D57 Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (amarelo)
D58 Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (amarelo)
D59 Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
D60 Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (azul)
D61 Vidro de tinta da marca “WN Poster Colour” (creme)
D62 Vidro com “Gloss” da marca “Rembrandt” - fabricado na Holanda
D63 Vidro com “Mat” da marca “Rembrandt” - fabricado na Holanda
D64 Vidro médio com tinta escura (nanquim?) da marca “Talens”
D65 Pote de pintura, de metal, (amarelo e vermelho)
D66 Pote de pintura, de metal, (amarelo e vermelho)
D67 Pote de pintura, de metal, (amarelo e vermelho)
D68 Recipiente de metal contendo 37 pincéis usados pela artista, sen-
do 22 pincéis grandes (aprox.30cm), 7 pincéis médios (aprox.20cm) e 8
pincéis pequenos (aprox.15cm)
D69 Estante de parede com 6 prateleiras, na cor branca, medindo
aprox. 100x80cm
D70 Mesa de desenho, usada pela artista, com tampo de fórmica
creme e pés de metal
D71 Tapete colorido (usado sobre a banqueta - item 39) e que represen-
tava a escala de cores - usada como referência para os trabalhos da artista
D72 Cavalete de madeira (grande) mantido no ateliê da artista
D73 Primeiro cavalete utilizado pela pintora. Tamanho pequeno, de
madeira.  Fabricação Francesa.
D74 Cópia de azulejo (motivo: Peixes) - 1 unidade
D75 Cópia de azulejo (motivo: Flores) - 1 unidade
D76 Pequeno pote de cerâmica para misturar tintas (branco)
D77 Vidro de tinta da marca “Talens” (laranja)
D78 Vidro de tinta da marca “Talens” (verde)
D79 Gel Medium - Mate / Licryl (branco)
D80 Vidro de tinta da marca “Talens” (vermelho)
D81 Vidro de tinta da marca “Talens” (verde claro)
D82 Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
D83 Vidro de tinta da marca “Talens” (verde)
D84 Vidro de tinta da marca “Talens” (vermelho claro)
D85 Vidro de tinta da marca “Talens” (azul)
D86 Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
D87 Vidro de tinta da marca “Talens” (rosa)
D88 Vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
D89 Vidro de tinta da marca “Talens” (verde)
D90 Vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
D91 Vidro de tinta da marca “Talens” (violeta)
D92 Vidro de tinta da marca “Talens” (azul claro)
D93 Pote de cerâmica com 22 pincéis (variados) usados pela artista
D94 Pote de metal com 18 pincéis (variados) usados pela artista

E) Impressos e publicações diversas  ( 17 itens )
Código do item Descrição
E1 Calendário “Cinquenta anos de samba” / Pirelli, 1968. (53x43cm)
E2 Catálogo de exposição.  Djanira.  Primeira exposição de Djanira na
Europa, Novembro de 1978.
E3 Djanira e a Azulejaria Contemporânea, Fundação MNBA, 1996.
E4 Djanira - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  Julho-Agosto
de 1958

E5 Djanira - (encarte) / Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  1967.
E6 Exposição Retrospectiva de Djanira, Homenagem da Galeria de
Artes das “Folhas”, 1958. + Pequeno livreto da mesma exposição.
E7 Mãe - Exposição de Arte.  Secretaria de Turismo do Estado da
Guanabara. 12 a 30 de Maio de 1967.
E8 Djanira - (encarte) / Galeria Bonino.  Buenos Aires, 1961.
E9 Djanira - (encarte) / MNBA, Outubro de 1962.
E10 Djanira - (encarte) / Paintings of Brazil and New York.  New School
for Social Research.  Third and Fifth Floor Galleries, 1946.
E11 Encarte / Convite de exposição - MNBA. 13 de Outubro (ano não informado)
E12 Djanira - (encarte) / Djanira põe sua arte nos bilhetes federais.  Peri-
quito, Órgão da Administração do Serviço de Loteria Federal / Março de 1968.
E13 Encarte ( O Lirismo de Djanira ) - Texto de José Roberto Teixeira Leite
E14 Catálogo de exposição.  “Arte em Movimento”.  BNDES, 12/08 à
12/09 de 2003.
E15 Convite - Mostra Djanira. Maio de 1986.  Galeira de Arte FESP.
E16 Livro de visitantes - Djanira / Retrospectiva 1976, 13 Outubro a 13
de Dezembro.
E17 Pasta com 67 páginas contendo as listas de visitantes (assinatu-
ras) de diversas exposições da artista, algumas não informadas.

F) Premiações da artista   ( 10 itens )
Código do item Descrição
F1 Diploma da Medalha de Honra da Inconfidência, concedido pelo
Governo de Minas Gerais, em 1974.
F2 Diploma concedido pela XXIII R.A. de Santa Teresa à Djanira, com
o título de Patrona dos Artistas de Santa Teresa, datado de 1975.
F3 Diploma de distinção Pontifícia da Nunciatura Apostólica para
Djanira. (guardado em canudo bordô)
F4 Diploma concedido pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil,
conferindo à artista o título de “uma das mulheres do ano de 1976”.
F5 Troféu de Honra ao Mérito - “Mulher Destaque - 1976”.
F6 Medalha concedida ao artista brasileiro, ano 1963, pelo Jornal do
Brasil e H.Stern
F7 Caixa de couro (verde) com uma medalha “Libertas Qua Sera Tamen”
e duas outras menores com alfinetes -  obs: complemento referente ao ítem 123
F8 Troféu “Golfinho de ouro”, concedido pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro.  Obs: haste danificada
F9 Condecoração “Orden de Andrés Bello” concedida à Djanira pelo
Governo da Venezuela em 1977.
F10 Caixa contendo uma faixa e 3 medalhas - obs: complemento
referente ao ítem 131a

G) Roupas e trajes de trabalho  ( 15 itens )
Código do item Descrição
G1 Avental branco com detalhes bordados
G2 Vestido azul turquesa com motivos florais (pretos)
G3 Saia azul turquesa com motivos florais coloridos e pequenos apli-
ques reflexivos
G4 Cinto de tecido, com listas nas cores (bordô, bege, azul e verde).
G5 Pulseira de metal com motivos indígenas
G6 Colar de metal (bolinhas)
G7 Pulseira de metal (bolinhas)
G8 Colar de metal e pedras nas cores vermelha, verde e lilás
G9 Pulseira de metal articulada em 3 partes, com detalhes rendados
G10 Piteira nas cores bege e preta
G11 Colar de metal e madeira
G12 Piteira nas cores preta e dourada
G13 Pingente de metal com pedras azuis
G14 Par de brincos de metal (rendado)
G15 Bengala de madeira “Zé Sobolky”

H) Instrumentos musicais  ( 3 itens )
Código do item Descrição
H1 Violão de 6 cordas, da marca “Tranquillo Giannini SA”.  Madeira
escura, sem as cordas, e com detalhes em madrepérola.
H2 Violão de 10 cordas, da marca “Tranquillo Giannini SA”.  Madeira
clara, com apenas 3 cordas.
H3 Caixa com 4 discos de audio com a gravação da participação da
artista Djanira em dois programas “Formas e Cores”, da Rádio MEC.

I) Documentos e manuscritos  ( 12 itens )
Código do item Descrição
I1 Carteira de Pensionista do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos
I2 Original da certidão de casamento de José Shaw da Motta e Silva
e Djanira Gomes Pereira, em 7 de Julho de 1954.
I3 Fotografia da casa da avó da artista (em Avaré), indicando o
quarto onde Djanira nasceu.
I4 Fotografia da casa dos avós da artista em Avaré.
I5 Cópia do título eleitoral da artista
I6 Cópia do documento de identidade da artista
I7 Original da certidão de óbito da artista, datado de 31 de Maio de 1979.
I8 Original da retificação do nome da artista no documento de regis-
tro de nascimento.
I9 Cópia da certidão de casamento dos pais da artista, datado de 24
de Junho de 1942.
I10 “Prelúdio para o Motta” - composição para órgão de autoria da artista.
I11 “Acalanto” - composição para órgão de autoria da artista.
I12 Poema - Nova York, 1946.  (relacionado ao ítem D5 - objeto com pinguim)

*Outras peças e adornos do ateliê  ( 3 itens )
Código do item Descrição
XX1 Escultura de cerâmica retratando o rosto da artista, sobre base de
madeira (jacarandá), medindo aproximadamente 30 x 20 x 15cm. - “Mobilms 48”
XX2 Escultura de madeira (rosto).  Obs: constumava ficar sobre a
mesa de trabalho, (vide item A11)
XX3 Quadro - Desenho à lápis realizado pela avó materna de Djanira,
Sra. Maria Pliger.

Total de itens relacionados, etiquetados e descritos para a doação:
187 itens
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MÁRIO BIXIGA

Hoje a partir das
09h00 começa o 3° Tor-
neio de Pesca da Estân-
cia Turística de Avaré  no
Largo Berta Banwart no
Brabância com partici-
pação das mulheres
prosseguindo neste do-
mingo com a participa-
ção dos homens.

Foram soltos mais de
10 mil quilos de peixes
entre Tilápias, Tamba-
quis, Matrinchãs e Pacus.

Haverá premiação
em diversas categorias,
como: Maior Peixe Fis-
gado, Maior Quantida-
de de Peixes, Primeiro
Peixe Fisgado, Primeira
Tilápia Fisgada (acima
de 500g), Primeiro Pacu
Fisgado (acima de
500g), Pescador Mais
Idoso e Pescador “Pé
Frio”. Haverá ainda

Acontece neste final de semana o 3° Torneio de Pesca
dois peixes premiados
que serão marcados
com um lacre. Quem fis-
gar um destes peixes
receberá a premiação
de R$ 300,00. O prê-
mio será pago, mesmo
depois do evento.

Durante todo o dia
serão sorteados diversos
brindes para os partici-
pantes, entre eles duas
TVs 14 polegadas.

Independente da
premiação, os pescado-
res poderão levar pra
casa todo o peixe pes-
cado. Será permitida
apenas uma vara por
pescador e pode-se uti-
lizar todo tipo de isca.

Não será permitida
a utilização de mais de
um anzol por vara e jo-
gar trato (ração, quire-
ra, entre outros). Os

Últimos preparativos já sendo finalizado para o 3° Torneio de Pesca

pecadores não poderão
utilizar molinete, linha-
da de mão, sondal.

Não será permitido jun-
tar os peixes com ou-
tros pescadores, pes-

car em parceria e pes-
soas auxiliadoras.

Para definir o local

onde cada pescador(a)
poderá ficar, será feito um
sorteio antes do início.

Novo Lago Ornamental no Brabância ampliará a
opção de lazer aos moradores e a toda população

Através de área
recebida em paga-
mento de tributos. a
Prefeitura da Estân-
cia Turística de Ava-
r é ,  a d q u i r i u  u m a
área de terras com
5,30 alqueires,  n o
Bairro Brabância, na
divisa com a Rodo-
via SP 255, localiza-
d o  a p ó s  o  L a g o
D o n a  B e r t h a
Bannwart, onde atu-
almente são feitos os
torneios de pescas.

Vale ressaltar que
a Prefeitura já deu
en t r ada  j un to  aos
órgãos competentes

para l iberação dos
d e v i d o s  l i c e n c i a -
mentos para posteri-
or início dos servi-
ços de terraplena-
gem de construção
do aterro e da Ave-
nida Marginal, onde
após sua execução
f ina l  o  novo  l ago
t e r á  u m a  e s p e l h o
d’água de aproxima-
d a m e n t e  3 0 . 0 0 0
metros  quadrados,
com imensa área de
estacionamento, áre-
as para parques in-
fantis e demais com-
plementos para o la-
zer da população.

ARTE GRÁFICA: JULIANO

Local onde será construído o novo Lago Ornamental do Brabância


