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Prolongamento da Rua Coronel Coutinho até a Mato Grosso
vai facilitar o acesso ao Centro da cidade
Num objetivo de cons-

truir um novo acesso funci-
onal e prático e que atenda
as reivindicações de toda a
população da Zona Leste
da cidade estimada entre
aproximadamente 25 mil ha-
bitantes, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
projetou o prolongamento da
Rua Coronel Coutinho até a
Mato Grosso com possibili-
dade de acesso a Rua Goi-
ás, Santa Casa, Pronto So-
corro, entre outras localida-
des, criando assim uma nova
forma de acesso rápido ao
Centro da cidade.

O projeto em sua ex-
tensão total prevê além do
prolongamento acima ci-
tado, também a implanta-
ção de trânsito em mão
dupla na Rua Mato Gros-
so até o futuro prolonga-
mento da Rua Coronel
Coutinho, viabilizando aos
motoristas que advêm da
Avenida Paranapanema,
acesso rápido ao Centro.

ARTE GRÁFICA - JULIANO VILELA

As novas dependências da escola Professora Licinia Guazzelli será construído na
esquina da Rua Amazonas com a Avenida Major Rangel

Prefeitura define local e já
têm anteprojeto do novo
prédio da escola Professora
Licinia Guazzelli

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré
estará mudando provisoriamente o
funcionamento da escola municipal Professora
Licinia Guazzelli, em face da necessidade da
demolição das instalações existentes junto ao
final da Rua Goiás, pela precariedade da cons-
trução atual e pelo projeto de desenvolvimento
viário proposto. Página 20.

Sorteio das
75 unidades
habitacionais
do Conjunto
Cid Ferreira
acontece no
próximo dia
12 de junho

Página 9.

D E S E N V O L V I M E N T O  U R B A N O:

Aerofotogametria indicando o novo projeto viário, com futuro sentido das mãos de trânsito

E D U C A Ç Ã O:
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Q Delícia - Rua Pernambuco, 1379
Rainha Bijoux - Praça da Independência, 59
Mania Calçados - Praça da Independência, 81
Casa das Embalagens Campeão - Rua Rio
Grande do Sul, 1751
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Casa Chaddad - Largo São João, 200
Distribuidora Avaré de Publicações - Rua Rio
de Janeiro, 1626
Livraria e Locadora Betel - Rua Pernambuco x Piauí
Xerox e Chaveiro Center - Rua Pernambuco, 1271
Acia - Rua Rio de Janeiro x Rua Maranhão
Abavil - Rua Pernambuco, 1346
Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290
X Bom Bom Lanches - Rua Maranhão, 1308
Sorveteria Gurt Frut - Rua Rio Grande do Sul x
Domiciano Santana
Ponto do Cartão - Rua Rio Grande do Sul, 1452
Farmácia São Bento - Rua Pernambuco x Rua
São Paulo

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré

no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais

POSTOS DE VENDA
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FEBEM ......................................................................... 3733-2677
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DISK ILUMINAÇÃO ................................... 3732-8844 / 0800 707 0770
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DEMONSTRATIVOS
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Retire gratuitamente o Semanário Oficial da
Estância Turística de Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas Bancas de Jornais
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CONFIRA OS PRÓXIMOS JOGOS DO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ADULTO

4ª rodada - 26 de maio - Kim Negrão
1° jogo - 19h30 - Status Bar x Tiro de Guerra

2° jogo - 20h30 - Bar do Bola x Botafogo

5ª rodada - 28 de maio - Kim Negrão
1° jogo - 19h30 - Status Bar x Deixaketos - B

2° jogo - 20h30 - Bar do Bola x Arizona V.L.M. Celular

6ª rodada - 30 de maio - Kim Negrão
1° jogo - 19h30 - Botafogo x Deixaketos - A

2° jogo - 20h30 - Banca da Economia x Tiro de Guerra

Campeonato Municipal de Campo
CONFIRA OS GRUPOS DA 2ª DIVISÃO

Grupo 5
-Pizzaria Laspazia
-Brabância
-Três Coqueiros

Grupo 6
-Feijão Diamante/
Clinica do Tênis
-São Pedro
-Atlético São Luiz
-União

Grupo 7
-Brasil Novo
-Associação F. Municipais
-Vila Nova
-Paineiras

Grupo 8
-Ponte Preta
-Auto P. Moura/Vila Martins
-Boa Opção
-Aliança

Grupo 1
-Paulistano
-Igreja C. Evangélica
-Azulão
-Vila Jardim

Grupo 2
-Palmeirinha
-Comunitário
-Sorveteria Jota

Grupo 3
-Santa Elizabeth
-Auto Posto Bizungão
-Corintinha
-Sócios da A.A.A.

Grupo 4
-Sport
-América F. Clube
-Jardim Vera Cruz
-Unidos do Ipiranga

Classificam-se 2 equipes por grupo para a próxi-
ma fase. Atletas do ano de 93 terão que apresen-
tar autorização de seu responsável.
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Sorteio das 75 unidades habitacionais do Conjunto
Cid Ferreira acontece no próximo dia 12 de junho

H A B I T A Ç Ã O:

Acontece no próximo
dia 12 de junho às 16h00
no Campo do São Pau-
lo, localizado na Rua Vo-
luntários de Avaré, 774,

no Jardim São Paulo, o
sorteio das 75 unidades
habitacionais do Conjun-
to Cid Ferreira no Bairro
Duílio Gambini.

MÁRIO BIXIGA

A CPFL juntamente com a Prefeitura estão concluindo as instalações de postes de energia A Estação Elevatória de Esgoto está em fase final de sua obra

As pessoas que fi-
zeram suas inscrições
para as unidades deve-
rão comparecer muni-
dos dos documentos

(Cartão de Inscrição,
CPF e RG).

Durante esta semana a
CPFL juntamente com a
Prefeitura da Estância Turís-

tica de Avaré estão conclu-
indo as instalações de pos-
tes de energia e a Estação
Elevatória de Esgoto está em
fase final de sua obra.

A Secretaria de Ha-
bitação informa ainda
que o bairro será asfal-
tado antes ou logo após
o sorteio das unidades.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO BÔNUS FUNDEF/FUNDEB AOS
PROFESSORES MUNICIPAIS NOS ANOS DE 2001 ATÉ ABRIL DE  2008

E D U C A Ç Ã O:
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Campanha de vacinação contra
Febre Aftosa vai até dia 31 de maio

O prazo final para
vacinar o gado contra a
febre aftosa vai até o
próximo dia 31 de maio.
Segundo o diretor do
Escritório de Defesa Ani-
mal/EDA/Avaré, veteri-
nário Marco Antonio
Bertani, os pecuaristas
têm até o dia 9 de junho
de 2008 para comunicar
e comprovar a vacinação
do rebanho, caso con-
trário, ficam sujeitos às
penalidades impostas
pela legislação em vigor.

“A multa é de cinco
Ufesps, ou seja, cerca
de R$ 74,40 por cabe-
ça em caso de não vaci-
nação e de três Ufesps
(R$ 44,40) pela não co-
municação dentro do
prazo”, explicou Berta-
ni. De acordo com o di-
retor, o Estado de São
Paulo atingiu 99,18% de
eficiência na vacinação
imunizando um rebanho
de 12 milhões de cabe-
ças de gado.

ORIENTAÇÕES –
O pecuarista deve ad-
quirir vacina somente de
estabelecimentos cadas-

A G R O P E C U Á R I A:

trados pela Coordena-
doria de Defesa Agrope-
cuária (CDA); no trans-
porte e armazenamento
manter a vacina entre 2
e 8 graus centígrados,
devendo ser realizado
em caixa isotérmica (iso-
por), contendo no míni-
mo dois terços de seu
volume em gelo. Nunca
congele a vacina; a vaci-
nação deve ser feita no
horário mais fresco do
dia, evitando-se a expo-
sição direta dos animais
ao sol; vacinar o gado,
preferencialmente, no
terço médio do pescoço
(tábua do pescoço);
substituir a agulha fre-
qüentemente, para evitar
infecções; manter os
frascos resfriados duran-
te a operação e classifi-
car os animais por faixa
etária e sexo.

MAIS INFOR-
MAÇÕES :

Escritório de Defesa
Agropecuária de Avaré
(EDA) - Rua Santa Catari-
na, 1901 – centro - Telefone
(14) 3733-1646 - E-mail:
eda.avare@cda.sp.gov.br

Pecuaristas têm de vacinar todo rebanho bovino e bubalino até o dia 31 de maio na primeira fase da Campanha
Contra a Febre Aftosa

SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AVARÉ

Jornal o “Manequinho” é entregue aos alunos da escola
DIVULGAÇÃO

No último dia 19,
foi distribuído aos alu-
nos da EMEF Maneco
Dionísio, o “Manequi-
nho”, jornal bimestral
idealizado e articulado
pela direção, vice-dire-
ção e coordenação da
escola que faz parte do
Projeto Político Peda-
gógico do ano de 2008.

Este trabalho en-
volve todos os alunos,
professores e funcioná-
rios e visa trabalhar a
linguagem escrita e a
leitura com objetivida-

E D U C A Ç Ã O:

de para os alunos,
além de informações,

curiosidades, dicas,
pesquisas, fatos, con-

tribuindo assim para a
cidadania.
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da empresa
atual que vem gerencian-
do os serviços de opera-
ção do aterro sanitário,
praticamente já deu solu-
ção aos problemas que
estavam existindo junto
ao local, pois a empresa
A. Fernandes Engenha-
ria e Construções Ltda.
que operava o referido
aterro até o mês de mar-
ço, foi interrompida em
seu contrato, pois vinha
fornecendo um péssimo
gerenciamento do local,
deixando lixos de forma
indiscriminada e amonto-

MÁRIO BIXIGA

Já está praticamente solucionado o problema do aterro sanitário
adas junto as vias de
acesso interno, tendo cri-
ado um aspecto altamen-
te negativo da cidade.

A mesma empresa
foi diversas vezes notifi-
cadas das irregularidades,
embora também tenha
havido falhas na fiscaliza-
ção por parte da Secre-
taria do Meio Ambiente,
no entanto felizmente a
situação já se encontra
em fase de normalização.

Está sendo construído
uma nova vala para
recebimento do lixo

diário e passivo
ambiental de acordo com
as exigências da CETESB

MÁRIO BIXIGA

Numa operação de
tapa buracos com asfal-
to, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-

Recapeamento da Vicinal Ponte Alta
melhora condições de trânsito

ré esta restabelecendo
a regularização do leito
carroçável da estrada
vicinal da Ponte Alta,

pois durante o período
longo de chuvas trouxe
alguns buracos e irregu-
lariedades naquela im-

portante via publica, no
entanto a referida ope-
ração dará solução aos
problemas.

Investimentos na área
da saúde são prioridades

da prefeitura

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré adquiriu um
novo aparelho de Ul-
tra Som e Ecocardio-
grama de última gera-
ção para o Pronto So-

corro Municipal, des-
tinados a exame agen-
dadas e de urgência.
O equipamento irá
substituir o antigo apa-
relho que já estava ul-
trapassado.

MÁRIO BIXIGA

M E I O  A M B I E N T E:

S I S T E M A  V I Á R I O: S A Ú D E  P Ú B L I C A:
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MÁRIO BIXIGA

Num objetivo de
oferecer condições de
pratica de esportes e la-
zer, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
determinou os serviços
de terraplanagem e plan-

Campo de futebol no Santa Mônica vai
atender reivindicação da população local

tio de gramas para im-
plantação de um novo
campo de futebol no
Bairro Santa Mônica,
localizado atrás da esco-
la Professora Norma Lí-
lian Pereira.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
através da Secretaria
Municipal de Meio Am-
biente, fez uma parceria
com a Reciclanip, em-
presa que dará destina-
ção ambientalmente cor-
reta aos pneus inservíveis
gerados no nosso muni-
cípio que, sem custos à
municipalidade serão re-
colhidos pontualmente.

O Posto de recebi-
mento e armazenamento
de pneus inservíveis já
esta em pleno funciona-
mento no Galpão do an-
tigo IBC.

A Vigilância Sanitária
de Avaré (VISA) está
cooperando com a Se-
cretaria de Meio Ambi-
ente, oficializando as

Posto de Recebimento e Armazenamento de
Pneus Inservíveis já está em funcionamento

borracharias e geradores
sobre esta parceria, já
entregando mais de 80
notificações.

Os pneus inservíveis
que não forem devolvi-
dos aos fornecedores/

revendedores (conforme
Resolução Conama
Nº258 de 26 de agosto
de 1999.) poderão ser
encaminhados ao Posto
de Recebimento e Ar-
mazenamento, as 3ª e 5ª

feiras, das 12:00h às
16:30 hs.

Maiores informa-
ções na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te – 3711.2573 e
3711.2559.

DIVULGAÇÃO

O Posto de recebimento e armazenamento de pneus inservíveis já esta em pleno
funcionamento no Galpão do antigo IBC

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré

no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais

Com a iniciativa da
Secretaria Municipal de
Cultura e apoio da Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré, estará re-
alizando o I FESLA que
objetiva incentivar, res-
saltar e valorizar e desen-
volver a criação literária.

Depois de anos os
poetas emergentes e já
conhecidos de Avaré po-
derão mostrar seus traba-
lhos através de um concur-
so de poesias e contos.

O I FESLA vem sen-
do comemorado pelos
escritores avareenses,
tanto da velha como da
nova safra, mesmo antes
do anuncio oficial de seu
lançamento, pois a falta
de uma atividade cultural
para a área literária era de
fato um hiato presente na
cultura avareense.

Além do mais, os po-
etas e os contistas serão

Secretaria de Cultura
promoverá o  I FESLA,

Festival Literário de Avaré
agraciados, com um livro
no qual constará os me-
lhores trabalhos que serão
selecionados por um júri
técnico e especifico, mos-
trando a preocupação da
prefeitura municipal de
Avaré com o registro his-
tórico do evento.

O lançamento do livro
já está marcado para o dia
20 de setembro, mês de
aniversário de Avaré com
encenações das poesias e
contos vencedores.

A inscrição para o I
FESLA começa nesta
segunda-feira, dia 19 de
maio e vai até 1° de
agosto. O regulamento e
a ficha de inscrição de-
vem ser retirados na se-
cretaria municipal da cul-
tura que fica no Centro
Cultural Djanira Motta.
Para maiores informa-
ções, ligue 3732 5057 –
Secretaria de Cultura

E S P O R T E:

C U L T U R A:

M E I O  A M B I E N T E:
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/08 – PROCESSO Nº. 282/08

Objeto: Aquisição de 02 (dois) notbooks e 01 (um) projetor mul-
timídia, conforme edital.
Recebimento das Propostas: 05 de junho de 2008, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 05 de junho de 2008, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 05 de junho de 2.008,
às 14:00 horas, através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 21 de maio de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇO Nº. 051/08 – PROCESSO Nº 280/08
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do bairro Jardim Para-
íso, conforme edital.
Data de Encerramento: 17 de junho de 2008, às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 17 de junho 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, 21 de fevereiro de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇO Nº 052/08 – PROCESSO Nº 281/08
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ, na Avenida Antônio Silvio Cunha Bueno,
conforme edital.
Data de Encerramento: 18 de junho de 2008, às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de junho 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, 21 de fevereiro de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Por um erro de digitação ocorrida na publicação de 21 de maio de
2008, referente à Tomada de Preço nº. 047/08 – Processo nº.
275/08, motivo pelo os atos deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
“Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recapea-
mento asfáltico em penetração dupla, com capa selante, na Es-
trada Vicinal AVR 070...”
AGORA SE LEIA:
“Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recapea-
mento asfáltico em penetração dupla, com capa selante, na Es-
trada Vicinal AVR 030...”
Permanecendo a mesma data de abertura dos envelopes “A” e “B”.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de maio de 2.008-
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a Empresa
MARIA CAMPOS LUIZE, objetivando a aquisição de máquinas digi-
tais para a educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 001/08 –
Processo nº. 209/08 - Homologado em: 05/05/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a Empresa
W. SANCHES TUPÃ EPP, objetivando a aquisição de materiais de
limpeza para a educação, relativa ao Pregão Presencial nº. 046/
08 – Processo nº. 201/08 - Homologado em: 07/05/2008.

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
as Empresas IRMÃOS SOLDEIRA LTDA e MULTI COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
EPP, objetivando a aquisição de materiais de construção para o
CDHU – “F2”, relativa ao Pregão Presencial nº. 048/08 – Pro-
cesso nº. 211/08 - Homologado em: 09/05/2008.

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 IRANI GARCIA DE PAULA SANTA CRUZ DO RIO
PARDO ME, objetivando a aquisição de materiais de escritório
para setores da saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 050/
08 – Processo nº. 220/08 - Homologado em: 19/05/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA as
Empresas YVONE RUCCO EPP, ÁGUIAS CEREAIS BAURU LTDA
e EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS,
objetivando a aquisição de leites e suplementos alimentares, relati-
va ao Pregão Presencial nº. 052/08 – Processo nº. 229/08 -
Homologado em: 15/05/2008.

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 ELÉTRO MEDIC, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços especializados para coleta,
transporte, tratamento e destino final dos resíduos dos serviços
de saúde deste município, relativa à Tomada de Preço nº. 023/
08 – Processo nº. 128/08 - Homologado em: 14/05/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a Empresa
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a contratação de empresa com fornecimento de material
e mão-de-obra para a construção de uma escola de educação in-
fantil no bairro Vila Martins, relativa à Tomada de Preço nº. 028/08
– Processo nº. 167/08 - Homologado em: 14/05/2008.

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 ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA, objetivando a contratação de empresa com forneci-
mento de material e mão-de-obra para construção do Centro de
Eventos Diversos (Boiódromo/Arena), compreendendo a execu-
ção de arquibancada, relativa à Tomada de Preço nº. 037/08 –
Processo nº. 221/08 - Homologado em: 19/05/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a Empresa
CONSTRUTORA MAHID LTDA, objetivando a contratação de empresa
com fornecimento de material e mão-de-obra para a segunda etapa de
construção do PAS, bairro Vera Cruz, relativa à Tomada de Preço nº.
038/08 – Processo nº. 227/08 - Homologado em: 15/05/2008.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº. 037/08 – Processo nº. 221/08, 14 de
maio de 2008, a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 598.922,77
(quinhentos e noventa e oito mil novecentos e vinte e dois reais e
setenta e sete centavos), objetivando a contratação de empresa
com fornecimento de material e mão-de-obra para construção do
Centro de Eventos Diversos (Boiódromo/Arena), compreenden-
do a execução de arquibancada - Adjudicado em: 23/05/2008.

Tomada de Preço nº. 023/08 – Processo nº. 128/08, 26 de março
de 2008, a empresa ELÉTRO MEDIC, COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, no valor global de R$ 97.440,00
(noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais), objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços especializados
para coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos dos
serviços de saúde deste município - Adjudicado em: 14/05/2008.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº. 003/08 – Processo nº. 223/08, objetivando a aquisição de 02
(dois) notbooks e 01 (um) projetor, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em:
20/05/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº. 053/08 – Processo nº. 236/08, objetivando a aquisição de
gêneros derivados da soja, conforme preceitua o “caput” do arti-
go 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 15/05/
08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº. 035/08 – Processo nº. 197/08, objetivando a contratação de
empresa para urbanização de praça pública, Praça do Milênio,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 13/05/08 - Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade Pre-
gão nº. 005/07 - Processo nº. 141/07, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa BINOFORT ME-
TALÚRGICA LTDA, objetivando a aquisição de materiais de cons-
trução para os empreendimentos denominados de “F1” e “F2”,
conforme preceitua o artigo 78, XII, c/c 79, I, da Lei 8.666/93 e
suas alterações - Rescindido em: 29/04/08 - Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de To-
mada de Preço nº. 026/07 – Processo nº. 297/07, que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ATLÂN-
TICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que ob-
jetiva a contratação de empresa para a construção de escola na
Vila Jardim, com prorrogação até 07 de junho de 2008–Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REALINHAMENTO DE
PREÇO DO CONTRATO

Fica alterado o contrato que trata a Concorrência Pública nº.
008/05 – Processo nº. 181/05, feito entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa COMERCIAL JOÃO
AFONSO LTDA, visando o equilíbrio econômico - financeiro inicial
do contrato, ficando alterado o preço unitário da cesta básica
para R$ 91,52 (noventa e um reais e cinqüenta e dois centavos),
com fulcro no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré - Alterado em: 05/05/08

Fica alterado o contrato que trata o Pregão Presencial nº. 021/
08 – Processo nº. 096/08, feito entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a empresa ATLANTA DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA, visando o equilíbrio econômico - financeiro
inicial do contrato, ficando alterado o preço unitário do litro de óleo
diesel para R$ 1,970 (um real novecentos e setenta milésimos de
real). O valor total do presente realinhamento é de R$ 54.270,00
(cinqüenta e quatro mil duzentos e setenta reais), com
fulcro no art. 65, II, “d” da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré
- Alterado em: 05/05/08

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Dispensa nº. 032/08 – Processo nº. 162/08 fica aditado o valor
de R$ 63,00 (sessenta e três reais) para a empresa L. G. DE
GÓES VIEIRA, o que corresponde a aproximadamente 0,28%
(zero vírgula vinte e oito por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão, objetivando o fornecimento de
materiais de supermercado -Assinatura do Termo Aditivo em:
12 de maio de 2008.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Analisando os autos foram verificadas divergências ocorridas,
referente à Dispensa nº. 032/08 – Processo nº. 162/08, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Sr.
Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
“O valor global do contrato é de R$ 23.182,54 (vinte e três mil
cento e oitenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)...”
AGORA SE LEIA:
“O valor global do contrato é de R$ 22.704,89 (vinte e dois mil
setecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)...”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de maio de 2.008-
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 055/08–Processo nº. 258/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação e a empresa PLANNO
SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA, com valor global de R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais), objetivando a instala-
ção, treinamento e manutenção de software para controle de
abastecimento dos veículos da frota municipal, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 06 de maio de 2008 – Joselyr Benedito Sil-
vestre – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 057/08–Processo nº. 261/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação e a empresa LUIZ ALE-
XANDRE SAUER PALOMBARINI ME, com valor global de R$
1.896,00 (mil oitocentos e noventa e seis reais), objetivando a
aquisição de materiais de soluções para os ESFs, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 12 de maio de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 058/08–Processo nº. 265/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação e a Sra. HAYDEE MARICEO
SICKMAN CHADDAD E LUIZA DE LIMA CHADDAD, com valor
mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), objetivando a locação de
imóvel para instalação da Casa Dupiá, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02
de maio de 2008 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEIS

Lei nº 1.069, de 07 de maio de 2.008
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a

ALCOPAV - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANA-
GEM LTDA., e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
ALCOPAV CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM
LTDA., com sede na Travessa Jonas de Almeida n° 35, nesta cida-
de de Avaré, a área de terra compreendida pelo seguinte imóvel:
Valor:- R$ 94.041,20
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURíSTICA DE AVARÉ;
Localizacão:- Avenida Donguinha Mercadante Distrito Industrial
Descricão da Área:-
“Um lote, de terreno denominado B, situado nesta cidade de Ava-
ré, fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, na
extensão de 52,32 metros, confrontando à direita de quem da
Avenida olha o lote, com o lote C, medindo 90,00 metros, à es-
querda com o lote A medindo 90,00 metros; ao fundo com área
remanescente, medindo 52,32 metros, perfazendo uma área ter-
ritorial de 4.702,60 metros quadrados, parte integrante da matrí-
cula nº. 60.778 do CRI desta Comarca.
Artigo 2° - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinada para fins de única e exclusivamente ser
nela construída uma unidade destinada à ampliação das ativida-
des da empresa, que deverá iniciar suas obras em 03 (três)
meses e concluí-Ias 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 Municipalidade, a qualquer
momento, promover a reversão do bem objeto desta lei, sem inde-
nizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3° - A área de terras acima referida não poderá ser ven-
dida, cedida ou doada, por parte da empresa ALCOPAV - CONS-
TRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, antes de
outorgada a escritura definitiva, nos termos do art. 5° da Lei nº.
517, de 13 de novembro de 2003.
Artigo 4° - Ocorrendo a extinção da empresa ALCOPAV
CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., o
bem retomará automaticamente ao patrimônio público, sem direito
a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 5° - Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta do donatário.
Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
maio de 2.008

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.070, de 07 de maio de 2.007
DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NOS QUAIS OCORRAM

ADULTERAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS).
Autoria:- Vereador Júlio César Theodoro.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1° - Será cassado o Alvará de Funcionamento do estabe-
lecimento instalado no território do Município da Estância Turística
de Avaré que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender
derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis,
álcool etílico, hidrato carburante e demais combustível líquidos
carburante em desconformidade com as especificações estabe-
lecidas pelo órgão regulador competente.
Artigo 2° - É considerada infração grave, sujeita à penalidade de
cassação do Alvará de Funcionamento, a constatação de adulte-
ração do combustível oferecido aos consumidores por estabele-
cimento instalado no Município, por meio de laudo da Agência
Nacional de Petróleo (ANP), ou entidade credenciada ou com ela
credenciada para elaborar exames ou análises de padrão de
qualidade de combustíveis automotores.
§ 1° - Constatada a infração nos termos do caput, o Poder Público
deverá determinar a instauração de processo administrativo, per-
mitindo a ampla defesa ao acusado, para só depois da decisão
cassar o Alvará de Funcionamento.
§ 2° - A sociedade empresária e seus sócios que tiverem o Alvará
de Funcionamento cassado devido ao ato ilícito praticado, ficam
proibidos de obter novo Alvará para o mesmo ramo de atividade,
pelo período de cinco (05) anos.
Artigo 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a firmar convênio
com a Agência  Nacional do Petróleo (ANP) e com entidades que
com ela mantenham convênio,/f-para a elaboração de laudos que
comprovem os casos de adulteração de combustíveis previstos
nesta lei, assim como para o recebimento de informações atuali-
zadas sobre os estabelecimentos que comprovadamente frau-
darem combustíveis.
Artigo 4° - Após a cassação do Alvará de Funcionamento da
sociedade empresária, a Prefeitura Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré deverá, no prazo de cinco (05) dias úteis, remeter
cópias de todos os documentos e do processo administrativo ao
Ministério Público Estadual, para que este possa, se for o caso,
intentar ação penal em face dos responsáveis pelo ato ilícito.
Artigo 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
devendo ser regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias.
Artigo 6° - Fica revogada a Lei de nº. 407, de 02 de Janeiro de 2003.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
maio de 2.008

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.071, de 07 de maio de 2.008
(Dispõe sobre alterações de dispositivos da Lei nº 1.064,

de 25 de março de 2.008, e dá outras providências.)

Autoria:- Vereador Luiz Otávio Clivatti
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica 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 1.064, de 25 de março de 2.008,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º  - As empresas industriais, comerciais ou de presta-
ção de serviços, as entidades beneficentes e os órgãos repre-
sentativos dos comerciantes e industriais, para a realização de
Feiras e Feirões no território do município de Avaré, ocorrendo a
comercialização direta no atacado ou varejo, ou ainda prestação
de serviços, deverão solicitar  o Alvará de Licença de Localiza-
ção e Funcionamento para realização do evento.
Parágrafo Único - Fica autorizado ao Poder Executivo, expedir
Alvará para os eventos do “Caput” deste artigo, somente para
realizações nos meses de janeiro e agosto de cada ano e desde
que o promotor do evento e os expositores/feirantes sejam em-
presas jurídicas legalmente estabelecidas.”

Artigo 2° - O artigo 10 da Lei nº 1064 de 25 de março de 2008,
passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 10 - Aos eventos promovidos pelo próprio Município de
Avaré, aplica-se somente o disposto no artigo 3°; Incisos I, IV, V, VI,
VII, VIII, IX e X do Artigo 4°; Artigo 5°; Artigo 6°, Artigo 8° e Artigo 9°.”
Artigo 3° -_ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
maio de 2.008

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.072, de 07 de maio de 2.008
(Dispõe sobre a prevenção e o combate à

dengue e dá outras providências)

Autoria:- Vereador Luiz Otávio Clivatti
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1° - Fica instituído no Município de Avaré, o regime de medi-
das permanentes de combate e prevenção à dengue, procedimen-
tos de controle e acompanhamento da doença e seus vetores.
Artigo 2° - Fica o Município e os responsáveis pelos estabeleci-
mentos públicos e privados em geral, os proprietários, locatários,
possuidores ou detentores a qualquer título, de imóveis com ou
sem edificação, localizados no território do Município, obrigados a
adotar as medidas necessárias à manutenção de seus bens lim-
pos e sem acúmulo de entulhos, objetos ou materiais que se
prestem a servir de criadouros, evitando quaisquer outras condi-
ções que propiciem a instalação e proliferação do mosquito “Ae-
des Aegypti”, transmissor da dengue.
§ 1° - Para fins de aplicação da presente lei, são considerados
criadouros todos os objetos, recipientes, equipamentos, utensíli-
os, dispositivos, vasilhames, pneumáticos, artefatos, acessóri-
os, sucatas, itens arquitetônicos ou construtivos, inclusive hidrá-
ulicos e outros que, constituídos por quaisquer tipos de matérias
e, devido a sua natureza, sirvam para acúmulo de água.
§ 2° - A manutenção predial dos imóveis conforme o caput do
presente artigo compreende ainda manter desobstruídas as la-
jes, calhas e vãos, bem como eventuais desníveis nestes itens
construtivos, de forma a evitar que acumulem água.
Artigo 3° - Nos imóveis onde haja obras de construção civil,
ficam os responsáveis obrigados a adotar medidas de proteção,
de modo a evitar o acúmulo de água, originadas ou não por chu-
vas, bem como a realizar manutenção e limpeza dos locais sob
sua responsabilidade, providenciando o adequado descarte de
materiais inservíveis que possam acumular água, esteja à obra
em plena execução ou temporariamente paralisada.
Artigo 4° - As caixas d’água, reservatórios, cisternas ou simila-
res dos imóveis deverão estar devidamente tampadas e com
vedação segura.
Artigo 5° - Em imóveis dotados de piscinas, espelhos d’água,
fontes ou chafariz, ficam os responsáveis obrigados a manter o
tratamento adequado da água, de forma a não permitir a presen-
ça ou proliferação de mosquitos.
Parágrafo único - Quando em desuso, as piscinas deverão ser
mantidas cobertas com lonas apropriadas, de forma a não acu-
mular água.
Artigo 6º - Os proprietários, locatários, possuidores ou respon-
sáveis a qualquer título, são obrigados a permitir o ingresso, em
seus respectivos imóveis, de agente de saúde ou qualquer outra
autoridade responsável pelo trabalho de controle da dengue, para
a realização da inspeção, verificação, orientação, informação,
aplicação de inseticida ou qualquer outra atividade específica de
combate a dengue.
§ 1° - o agente de saúde ou a autoridade, mencionada no
caput deste artigo, deverá portar crachá de identificação, e
ainda, o respectivo mandado de diligência, que deve conter,
no mínimo, as seguintes informações: nome do agente ou
autoridade, número da matrícula, data da expedição, prazo
de validade do mandado e o logradouro ou bairro onde ocor-
rerá à diligência.
I - o responsável pelo imóvel poderá confirmar a validade e auten-
ticidade do mandado mediante contato telefônico com o órgão
responsável pela fiscalização, através de atendimento prioritário
e específico.
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§ 2° - A eventual negativa de acesso aos imóveis por parte de seus
respectivos responsáveis aos agentes fiscalizadores, quando no
exercício de suas funções de controle da dengue e em situação de
eminente perigo à saúde pública, ensejará a solicitação de apoio às
autoridades competentes para o encaminhamento das ações ne-
cessárias junto ao Poder Judiciário local que promovam o ingresso
forçado quando esse procedimento se mostrar fundamental para a
contenção da doença ou seu agravamento.
Artigo 7° - Sempre que houver a necessidade de ingresso for-
çado em domicílios particulares, à autoridade, no exercício da
ação de fiscalização, lavrará, no local em que for verificada recu-
sa ou a impossibilidade do ingresso por motivos de abandono ou
ausência de pessoas que possam abrir a porta, um Auto de Infra-
ção e/ou Ingresso Forçado, no local ou na sede da repartição
sanitária, que conterá:
I. o nome do morador, administrador ou responsável e/ou seu
domicílio, residência e os demais elementos necessários a sua
qualificação civil, quando houver;
II. o local, a data e a hora da lavratura do Auto de Infração e/ou
Ingresso Forçado;
III. a descrição do ocorrido e dos procedimentos adotados na
medida de ingresso forçado;
IV. a pena a que está sujeito o infrator;
V. a declaração do autuado de que está ciente e de que respon-
derá pelo fato administrativamente, sem prejuízo das demais san-
ções legais cabíveis.
VI. a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa,
a de duas testemunhas e a da autoridade fiscalizadora;
VII. o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento da multa aplicada
ou oferecimento de impugnação.
§ 1º - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita,
neste, a menção do fato.
§ 2° - A autoridade fiscalizadora é responsável pelas declara-
ções que fizer no Auto de Infração e/ou Ingresso Forçado, sendo
passível de punição, por falta grave, em caso de falsidade ou de
omissão dolosa.
§ 3° - Sempre que se mostrar necessário, a autoridade sanitária
poderá requerer o auxílio à autoridade policial.
§ 4° - Nas hipóteses de ausência do morador, administrador ou
responsável, o uso da força deverá ser acompanhado por um
técnico habilitado em abertura de portas, que deverá recolocar
as fechaduras após realizada a ação fiscalizadora
§ 5° - Para a execução do ingresso forçado será exigida a atua-
ção de, no mínimo, duas autoridades fiscalizadora.
§ 6° - Serão assegurados ao infrator o contraditório e a ampla defesa.
§ 7° - A impugnação será dirigida à autoridade imediatamente
superior, que sobre ela decidirá no prazo de 05 (cinco) dias,
ressalvada a necessidade de diligências complementares para
instrução do processo administrativo, com possibilidade de re-
curso para a autoridade competente no caso de indeferimento.
§8° - Além das multas eventualmente aplicáveis, o morador será
responsável pelo ressarcimento das despesas públicas decor-
rentes do ingresso forçado.
Artigo 8° - No caso de violação ao devido processo legal ou de
abuso de poder por parte dos agentes fiscalizadores, o prejudicado
poderá formular representação perante autoridade competente.
Artigo 9° - Na hipótese de impossibilidade do ingresso por motivos
de abandono ou ausência de pessoas que possam abrir a porta,
as autoridades fiscalizadoras adotarão o seguinte procedimento:
I. será registrada a ausência em auto de fiscalização, cuja cópia
será afixada na porta do imóvel e que servirá de notificação ao
morador, administrador ou responsável de nova visita técnica
das autoridades competentes na data nela indicada;
II. caso a situação descrita no “caput” deste artigo persista na segun-
da visita, será repetido o procedimento previsto no inciso anterior, com
o alerta de que na próxima diligência poderá ser adotada a medida
extrema de ingresso forçado, bem como o risco de aplicação de
sanções e ressarcimento das despesas públicas para o ingresso;
III. na terceira visita, verificada a situação descrita no “caput”
deste artigo, as autoridades competentes lavrarão o Auto de In-
gresso Forçado e procederão às diligências de fiscalização pró-
prias e necessárias.
Artigo 10 - Constatada situação que permita a proliferação do
mosquito transmissor, será o morador, administrador ou respon-
sável notificado, na própria diligência, para regularização do fato,
no prazo e em conformidade com as instituições que lhe forem
repassadas pelas autoridades.
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar norma regu-
lamentar para identificação do seu grau de relevância e as cor-
respondentes medidas de regularização.
Artigo 11 - O não atendimento às instruções indicadas no artigo
10 sujeitará o infrator à pena de multa.
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá estabelecer os
valores das multas que serão aplicadas em razão do descumpri-
mento desta lei.

Artigo 12 - Confirmada administrativamente a cobrança das mul-
tas previstas nesta Lei, o infrator será notificado para efetuar o
pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa.
Artigo 13 – O Poder Executivo terá 60 (sessenta) dias para a
regulamentação da presente Lei.
Artigo 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
maio de 2.008

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.075, de 16 de maio de 2.008
(Altera o inciso “a” do artigo 1º da Lei nº 65, de 18 de maio de

2001, 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 inciso “a” do Artigo 1º da Lei nº 65, de 18 de maio
de 2001, passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - ......................
a – pagamento de aluguel do imóvel, destinado a explora-
ção da atividade industrial, pelo prazo máximo de 08 (oito)
meses, podendo ser prorrogado somente em casos ex-
cepcionais, a critério do Chefe do Executivo Municipal.”
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de maio de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Administrativo

e nas Bancas de Jornais

Lei nº 1.076, de 21 de maio de 2.008
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas

com eventos e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das 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 autorizado a efetuar despe-
sas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a
Campanha “Marcha para Jesus” que será realizada nesta cidade
pelo Conselho de Pastores de Avaré e Região.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da realização desse even-
to obedecerá a seguinte dotação orçamentária:- 02.01.00-
3.3.90.00-04.122.7001.2329.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de
maio de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Decreto nº 1.683, de 18 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 PEDRO FUSCO, o espaço
público referente ao Sistema de Lazer nº 01 do Jardim Botânico,
com frente para as Ruas Julio Franco de Arruda e Paschoal Funari.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 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 n.º 1.728, de 14 de maio de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

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 - Ficam declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, as área de terras abaixo, de
propriedade de GILBERTO FILGUEIRAS, localizadas no Jardim
Europa, nesta cidade, que serão utilizadas para doação de área
de terras para construção do prédio do Fórum.
Local:- Lotes 3, 4, 5 e 6 da Quadra 75 – jardim Europa - Avaré – SP;
Proprietário:- GILBERTO FILGUEIRAS
Descrição das Áreas :-
Lote 3 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Estocolmo onde mede 18,00 metros;
pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel con-
fronta com o lote nº 2 na extensão 33,50 metros; nos fun-
dos confronta com os lotes 14 e 15 na extensão de 18 me-
tros e do lado esquerdo confronta com o lote 4 na extensão
de 33,50 metros, perfazendo uma área territorial de 603,00
metros quadrados.
Lote 4 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Estocolmo onde mede 18,00 metros; pelo
lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com
o lote nº 3 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com
os lotes 13 e 14 na extensão de 18 metros e do lado esquerdo
confronta com o lote 5 na extensão de 33,50 metros, perfazendo
uma área territorial de 603,00 metros quadrados.
Lote 5 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Estocolmo onde mede 18,00 metros;
pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel con-
fronta com o lote nº 4 na extensão 33,50 metros; nos fundos
confronta com os lotes 12 e 13 na extensão de 18 metros e
do lado esquerdo confronta com o lote 6 na extensão de
33,50 metros, perfazendo uma área territorial de 603,00 me-
tros quadrados.
Lote 6 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Estocolmo onde mede 18,00 metros; pelo
lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com
o lote nº 5 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com
os lotes 11 e 12 na extensão de 18 metros e do lado esquerdo
confronta com o lote 7 na extensão de 33,50 metros, perfazendo
uma área territorial de 603,00 metros quadrados.
Artigo 2º - As presentes áreas serão utilizadas para futura de-
sapropriação.
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 maio 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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Decreto 1.730, de 16 de maio de 2008

(Nomeia a Comissão Organizadora do
4º Campeonato Municipal de Futebol.)

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 nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organi-
zadora do “4º Campeonato Municipal de Futebol”:-
Presidente: BENEDITO DA SILVA
Membros:-  MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA;
                    CLAUDIO ALVES MACHADO;
                    ELSON CARLOTA;
                    ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA
Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de maio 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 1.733, de 19 de maio 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 ADELAIDE APARECIDA
MACHADO DA FONSECA, a Praça Pública situada em frente a
Escola Municipal Professor Moacyr Parizze Correa, no Povoado
de Barra Grande, com frente para a Av. Nova Barra, divisando de
um lado com a rua existente.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de maio de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.734, de 20 de maio de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

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 - Ficam declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terra abaixo, de
propriedade de ALVARO ANTONANGELO, localizada na Rua
Berna, nesta cidade, que serão utilizadas  para construção do
prédio do Fórum.
Local:- Rua Berna - Lote 16 da Quadra 75 – Jardim Europa -
Avaré – SP;
Proprietário:- ÁLVARO ANTONANGELO
Área:- 614,50 m2
Descrição da Área :-
Lote 16 da Quadra 75: Faz frente para a Rua Berna onde mede
9,00 metros em linha reta; segue pelo lado direito de quem olha
dessa rua para o imóvel na confrontação com o lote 15 na exten-
são de 33,50 metros,deflete a esquerda e segue na confronta-
ção com os lotes 01 e 02 na extensão de 19,00 metros, atingindo
o alinhamento predial da Rua Bruxelas,desse ponto deflete a es-
querda e segue na confrontação com a referida Rua Bruxelas na
extensão de 23,50 metros,desse ponto deflete a esquerda e se-
gue em curva de concordância,a raio de 10,00 metros, na exten-
são de 15,70 metros, atingindo o ponto inicial desta descrição,
perfazendo uma área territorial de 614,50 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
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 20 de maio de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.735, de 20 de maio de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

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 propri-
edade de GILBERTO FILGUEIRAS, localizada na Rua Berna, nesta
cidade, que será utilizada para construção do prédio do Fórum.
Local:- Rua Berna -  Lote 15 da Quadra 75 – Jardim Europa -
Avaré – SP;
Proprietário:- GILBERTO FILGUEIRAS
Área:- 636,50m2
Descrição da Área :-
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,00 metros; pelo lado
direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote
nº 14 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com os
lotes 2 e 3 na extensão de 19 metros e do lado esquerdo confron-
ta com o lote 16 na extensão de 33,50 metros, perfazendo uma
área territorial de 636,50 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
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 20 de maio de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.736, de 20 de maio de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

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 - Ficam declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, as área de terras abaixo, de
propriedade de GILBERTO FILGUEIRAS, localizadas no Jardim
Europa, nesta cidade, que serão utilizadas para construção do
prédio do Fórum.
Local:- Lotes 11, 12, 13 e 14 da Quadra 75 – jardim Europa -
Avaré – SP;
Proprietário:- GILBERTO FILGUEIRAS
Descrição das Áreas :-
Lote 11 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,00 metros; pelo lado
direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote
nº 10 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com os
lotes 6 e 7 na extensão de 19 metros e do lado esquerdo confron-
ta com o lote 12 na extensão de 33,50 metros, perfazendo uma
área territorial de 636,50 metros quadrados.
Lote 12 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,00 metros; pelo lado
direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote
nº 11 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com os
lotes 5 e 6 na extensão de 19 metros e do lado esquerdo confron-
ta com o lote 13 na extensão de 33,50 metros, perfazendo uma
área territorial de 636,50 metros quadrados.
Lote 13 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,00 metros; pelo lado
direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote
nº 12 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com os
lotes 4 e 5 na extensão de 19 metros e do lado esquerdo confron-
ta com o lote 14 na extensão de 33,50 metros, perfazendo uma
área territorial de 636,50 metros quadrados.
Lote 14 da Quadra 75:
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,00 metros; pelo lado
direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote
nº 13 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com os
lotes 3 e 4 na extensão de 19 metros e do lado esquerdo confron-
ta com o lote 15 na extensão de 33,50 metros, perfazendo uma
área territorial de 636,50 metros quadrados.
Artigo 2º - As presentes áreas serão utilizadas para futura de-
sapropriação.
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 20 de maio de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.737, de 20 de maio de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

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 desapro-
priação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de propriedade
de JOÃO CARLOS ANTONANGELO, localizada na Rua Berna, nes-
ta cidade, que será utilizada para construção do prédio do Fórum.
Local:- Rua Berna - Lote 10 da Quadra 75 – Jardim Europa -
Avaré – SP;
Proprietário:- JOÃO CARLOS ANTONANGELO
Área :- 636,50m2
Descrição da Área :-
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,00 metros; pelo lado
direito de quem olha dessa rua para o imóvel confronta com o lote
nº 9 na extensão 33,50 metros; nos fundos confronta com os
lotes 7 e 8 na extensão de 19 metros e do lado esquerdo confron-
ta com o lote 11 na extensão de 33,50 metros, perfazendo uma
área territorial de 636,50 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
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 20 de maio de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.738, de 20 de maio de 2008
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

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 desapro-
priação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de propriedade
de AVAREENSE IMÓVEIS S/A, localizada na Rua Berna, nesta cida-
de, que será utilizada para construção do prédio do Fórum.
Local:- Rua Berna - Lote 09 da Quadra 75 – Jardim Europa -
Avaré – SP;
Proprietário:- AVAREENSE IMÓVEIS S/A.
Área :- 855,00m2
Descrição da Área :-
Faz frente para a Rua Berna onde mede 19,10 metros em linha reta;
segue pelo lado direito de quem olha dessa rua para o imóvel em
curva de concordância, raio de 10,00 metros, na extensão de
19,40 metros; desse ponto deflete  a esquerda e segue em linha
reta,na confrontação com o alinhamento predial da     Avenida Itália
na extensão de 21,90 metros; desse ponto deflete a esquerda e
segue na confrontação com o lote 8 na extensão de 20,00 metros;
deflete a esquerda e segue na confrontação com o lote 10 na
extensão de 33,50 metros, atingindo o alinhamento predial da Rua
Berna, local onde teve  início essas medidas e confrontações,
perfazendo uma área territorial de 855,00 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
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 20 de maio de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 1.739, de 21 de maio de 2.008
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas

com eventos 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 o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei
nº 1.076, de 21 de maio de 2.008, a efetuar despesas no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a Campanha “Marcha
para Jesus” que será realizada nesta cidade pelo Conselho de
Pastores de Avaré e Região.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da realização desse even-
to obedecerá a seguinte dotação orçamentária:- 02.01.00-
3.3.90.00-04.122.7001.2329.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de
maio de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

1. Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

INEDITORIAIS

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

As sobras de óleo de cozinha que jogamos indevidamente
na pia causa os seguintes problemas: polui o sistema aquáti-
co; dificulta o tratamento da água; entope as redes de esgo-
tos; impermeabiliza o solo e as margens dos rios.

A campanha tem como objetivo a destinação ecologica-
mente correta das sobras de óleo de cozinha sem agredir o
meio ambiente. O óleo será vendido à usina de reciclagem
para produção de biodiesel e a renda revertida para uma
Instituição de Caridade.

-Toda população deve participar.
- Armazenem as sobras de óleo de cozinha frio em

garrafa PET, quando estiver cheia, entreguem no P.E.V.
- Ponto de Entrega Voluntária - Rua Ceará, 1.465 -
(Reciclarte) das 08:00 às 17:00 horas.

- As Empresas também podem ser PEV (ponto de en-
trega voluntária) adquiram um galão de 25 litros na
Secretaria de Meio Ambiente e incentivem os funcioná-
rios a coletar.

Campanha da Coleta de
Resíduo de óleo vegetal

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Contatem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3711-2559 / 3711-2573

Preservar o meio ambiente é uma questão de cidadania
e por isso a coleta de óleo deve ser incentivada.
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A Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente
realizará nos dias 04 e 05
de Junho de 2.008 o III
Fórum de Educação
Ambiental e Integração
Regional de Avaré no
Teatro Municipal Octá-
vio Moralles Moreno. A
data da realização faz
parte do Calendário Ofi-
cial de Eventos da Cida-
de e também comemora
o Dia Mundial do Meio
Ambiente que é no dia 5
de Junho.

O Evento terá aber-
tura oficial no dia 04 ás
19h30 e continuará no
dia 05 das 08h00  até
22h00

com apresentação de
Palestras e Projetos so-
bre Educação Ambien-
tal, debates sobre os te-
mas, entretenimentos e
exposições de artesana-
tos de material reciclável.
Já foram confirmadas
participações de Empre-

Secretaria de Meio Ambiente realizará o III Fórum
de Educação Ambiental e Regional de Avaré

sas e órgãos que atuam
em relevantes questões
ambientais como: Duke
Energy, Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Mé-
dio Paranapanema, Sa-
besp, entre outras. O
evento é gratuito , aber-
to ao público geral em
especial aos que se pre-
ocupam com a preserva-
ção do meio ambiente.
Haverá entrega de Cer-
tificado de Participação.

O III Fórum de Edu-
cação Ambiental e Inte-
gração Regional tem
como objetivo expor si-
tuações e reunir suges-
tões para as questões
ambientais  de responsa-
bilidade de todos nós
que queremos ter um
bom futuro, em paz com
a natureza, e que possa-
mos encontrar um equi-
líbrio entre as necessida-
des humanas e a capaci-
dade de recuperação
ambiental.
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OFÍCIO ENVIADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ COM REFERÊNCIA AS VERBAS DIRECIONADAS AOS

MUNICÍPIOS PAULISTAS ATRAVÉS DO DADE DO ANO
DE 2000 ATÉ FEVEREIRO DE 2008

No último dia 16, o
ESF II – “Dr. Fernando
Hirata” com o projeto
“Vida Nova”, promoveu
um evento em homena-
gem ao Dia das Mães,
realizado no Centro Co-
munitário do Jd. Presi-
dencial, que contou com
a participação da assis-
tente social Luciana Eli-
sa Leite de Oliveira e a
psicóloga Viviane Maria
Alves Mendes que mi-
nistraram uma palestra
com o tema “Violência
Doméstica e Familiar
Contra a Mulher”, que
contou com a colabora-

ESF II – Duilio
Gambini homenageia

as mães

ção do Delegado Secci-
onal Dr. Wagner Bertoli
e da Delegada de Defe-
sa da Mulher Dra. Ieda
Ap. de Oliveira Faria.

Durante o evento foi
realizado sorteio de brin-
des para as mães, entre-
ga de presentes e lanches
oferecido pela equipe do
ESF II. A enfermeira Pa-
trícia Pepe S. de Olivei-
ra, agradeceu a todas as
mães que participaram do
evento, bem como a to-
dos aqueles que direta ou
indiretamente colabora-
ram para que o evento
acontecesse.
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Após a Creche Pro-
fessora Adalgisa Ward na
Vila Operária ter recebi-
do novo telhado, agora é
a vez da Escola Profes-
sora Maria Nazareth Abs
Pimentel, no bairro Ca-
margo, receber essa obra
de emergência, pois o
antigo telhado colocado
durante a construção na
época, já estava em con-
dições precárias ofere-
cendo riscos aos alunos,
pois com o alagamento
da laje durante as chu-
vas, causavam rachadu-
ras, vazamentos e pro-
váveis deslocamento de
reboco das lajes com
possibilidade de quedas
sobre os alunos.

Escolas Municipais construídas no período de 2001 a 2004 já
necessitam de troca dos telhados gerando gastos a municipalidade

Os mesmos serviços
deverão ser executados
junto a Escola Municipal
do Costa Azul e da Ponte
Alta, construídas no pe-
ríodo de 2001 a 2004
pois também apresentam
os mesmos problemas e
necessitam das referidas
trocas de cobertura de
forma emergencial para
segurança aos alunos.
Ressaltando que a pre-
feitura através dos de-
partamentos competen-
tes já notificou as empre-
sas vencedoras da Lici-
tação na época que
construíram os referidos
prédios e que possam
ressarcir os gastos aos
cofres públicos.

MÁRIO BIXIGA

E D U C A Ç Ã O:

A escola Professora Maria Nazareth Abs Pimentel no bairro Camargo está recebendo novo telhado

SECRETARIA DE OBRAS

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré estará mudando pro-
visoriamente o funciona-
mento da escola munici-
pal Professora Licinia
Guazzelli, em face da ne-
cessidade da demolição
das instalações existen-
tes junto ao final da Rua
Goiás, pois o antigo pré-
dio já não oferece con-
dições de reformas, con-
siderando-se que seu es-
tado já é precário, inclu-
sive com risco de segu-
rança aos alunos.

No entanto diante
desse fato e do projeto
de melhoria no sistema
viário, a Prefeitura es-
tará deslocando provi-

Prefeitura define local e ja têm anteprojeto do
novo prédio da escola Professora Licinia Guazzelli
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MÁRIO BIXIGA

soriamente o funciona-
mento da mesma junto
ao Prédio onde funcio-
na o Centrinho na Ave-
nida Major Rangel, mas
já foi definido que no ter-
reno ao lado, na esquina

da Rua Amazonas, de
propriedade do município
em breve estará sendo li-
citado a construção da
nova escola Professora
Licinia Guazzelli, com ins-
talações amplas, moder-

nas, atuais e
que atendam a
necessidade
do grande nú-
mero de alu-
nos já matricu-
lados. Anteprojeto do novo prédio da escola Professora Licinia Guazzelli


