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Nos próximos dias, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré inicia-
rá as obras para a cons-
trução de mais uma es-
cola na cidade. Trata-se
de uma escola de ensino

Prefeitura construirá escola no Santa Mônica
fundamental que será
construída no Bairro
Santa Mônica.

A obra será executa-
da em uma área de 5.871
metros quadrados e con-
tará com quadra esporti-

ARTE JULIANO VILELA

Estação passa a fazer o processamento do asfalto

Asfalto para Operação
Tapa Buraco já é processado

na Garagem Municipal

Com o objetivo de
baratear os custos e
agilizar o trabalho, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré está
implantando na Gara-
gem Municipal uma
estação para o pro-
cessamento de massa
asfaltica.

O asfalto é utiliza-
do para a operação
tapa buraco. A estação
conta com equipamen-
tos como betenora, que
tem capacidade para

MARIO BIXIGA

600 litros, além de tan-
que para deposito de
emulsão asfaltica.

Essa emulsão é
misturada ao pedrisco
e pó de pedra para a
geração da massa as-
faltica.

Para a aplicação
do asfalto nos bura-
cos encontrados nas
vias públicas, a Pre-
feitura conta ainda
com uma máquina
para recorte e um
compactador manual.

va, playground, casa de
caseiro, além de oito sa-
las de aula e toda estru-
tura necessária para o

aprendizado dos alunos.
Depois de estar fun-

cionando, a escola bene-
ficiará crianças do Jardim

Santa Mônica I, II, III e
IV, além do Jardim Presi-
dencial. Hoje as crianças
destes bairros têm apenas

a escola do Duílio Gam-
bini para estudarem que já
está recebendo uma de-
manda muito grande.

Distrito Industrial recebe ampliação
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Retire gratuitamente
o Semanário Oficial

da Estância Turística
de Avaré no Paço
Municipal e nas

Bancas de Jornais
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DEMONSTRATIVOS

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAIS

Tomada de Preço nº. 081/06 – Processo nº. 415/06
Objeto: contratação de empresa para locação de arquibanca-
das, com montagem e desmontagem para o evento da VI Festa
Country de Avaré no Parque de Exposição Fernando Cruz Pi-
mentel, conforme edital.
Data de Encerramento: 16 de novembro de 2006, às 13:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 16 de novembro de 2006, às 14:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 19 de outubro de 2006 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

Concorrência Pública nº. 013/06 – Processo nº. 416/06
Objeto: contratação de empresa especializada com forneci-
mento de materiais e mão-de-obra para construção de escola
de ensino fundamental no Bairro Jardim Santa Mônica, conforme
edital.
Data de Encerramento: 05 de dezembro de 2006, às 08:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 05 de dezembro de 2006, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 19 de outubro de 2006 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

Concorrência Pública nº. 014/06 – Processo nº. 417/06
Objeto: contratação de empresa especializada com forneci-
mento de materiais e mão-de-obra para construção de escola
de ensino fundamental no Bairro Barra Grande, conforme edital.
Data de Encerramento: 05 de dezembro de 2006, às 13:30
horas, Dep.  Licitação.

Data de Abertura: 05 de dezembro de 2006, às 14:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 20 de outubro de 2006 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 059/06 – Processo nº. 335/06, 01 de
setembro de 2006, a empresa EDITORA VEIEIRA AIRES LTDA,
objetivando a contratação de empresa especializada para pres-
tar serviços e fornecer materiais para a emissão “Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré”, até o limite de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Adjudicado em: 11/10/2006.

Tomada de Preço nº. 063/06 – Processo nº. 364/06, 29 de
setembro de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 59.179,50
(cinqüenta e nove mil cento e setenta e nove reais e cinqüenta
centavos), objetivando a contratação de empresa para execu-
ção de limpeza de leito carroçável, aterramento e compactação
em CBUQ na Travessa Congonhas desta cidade.
Adjudicado em: 04/10/2006.

Tomada de Preço nº. 067/06 – Processo nº. 378/06, 05 de
outubro de 2006, a empresa ELIANA MARIA SIMIONI ME, no
valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), objeti-
vando a aquisição de 04 (quatro) impressoras matriciais.
Adjudicado em: 16/10/2006.
Tomada de Preço nº. 071/06 – Processo nº. 385/06, 11 de
outubro de 2006, a empresa NELI MARTINS LOPES ME, no valor
global de R$ 6.081,60 (seis mil e oitenta e um reais e sessenta
centavos), objetivando a aquisição de camisetas para o PROERD.
Adjudicado em: 20/10/2006.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Pregão nº. 002/06 - Processo nº. 222/06

Conforme solicitação da secretaria Municipal da Educação, fica
alterado termo constante na cláusula sexta do contrato – Da
Dotação Orçamentária, referente ao Pregão nº. 002/06, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Sr.
Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Onde se lia:
“06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2074-128
06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2075-129
06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2293-130
06.06.01.3.3.90.00.00.12.361.2006.2076-131
06.06.01.3.3.90.00.00.12.361.2006.2076-132
06.06.01.3.3.90.00.00.12.361.2006.2076-133
06.06.01.3.3.90.00.00.12.365.2006.2292-134
06.06.01.3.3.90.00.00.12.365.2006.2292-135
06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2074-136”.
Agora se leia:
“06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2074-128
06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2075-129
06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2293-130
06.06.01.3.3.90.00.00.12.361.2006.2076-131
06.06.01.3.3.90.00.00.12.361.2006.2076-132
06.06.01.3.3.90.00.00.12.361.2006.2076-133
06.06.01.3.3.90.00.00.12.365.2006.2292-134
06.06.01.3.3.90.00.00.12.365.2006.2292-135
06.06.01.3.3.90.00.00.12.306.2006.2074-136
06.03.01.3.3.90.00.00.12.366.2001.2042-113”.
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de outubro de 2006.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré
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ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 133/06 – Processo nº. 342/06, 01 de setembro de
2006, a empresa AGROARTE – SERVIÇOS TÉCNICOS EM
AGROPECUÁRIA E PAISAGISMO LTDA, no valor global de R$
94.345,00 (noventa e quatro mil trezentos e quarenta e cinco
reais), objetivando a contratação de empresa para fornecimen-
to de mudas e mão-de-obra para implantação de paisagismo em
praça pública.
Adjudicado em: 21/09/2006.

Convite nº. 144/06 – Processo nº. 387/06, 06 de outubro de
2006, a empresa POSTUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PE-
ÇAS DE CONCRETO LTDA, no valor global de R$ 21.600,00 (vinte
e um mil e seiscentos reais), objetivando a aquisição de 96 (noven-
ta e seis) ml de tubos de concreto - Adjudicado em: 11/10/2006.

Convite nº. 148/06 – Processo nº. 393/06, 09 de outubro de 2006,
a empresa PRIMO FRANCISCO CONSTRUÇÕES ME, no valor glo-
bal de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), objeti-
vando a aquisição de 300 (trezentos) postes circulares 9/200K para
implantação de rede elétrica em várias ruas desta cidade.
Adjudicado em: 13/10/2006.

Convite nº. 150/06 – Processo nº. 395/06, 10 de outubro
de 2006, a empresa ÂNGELA REGINA GOMES BARRETO DA
SILVA ME, no valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais), objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção e consertos em
equipamentos odontológicos e ambulatoriais - Adjudicado
em: 16/10/2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 132/05 – Processo nº. 286/05 fica aditado no
valor de R$ 9.009,50 (nove mil e nove reais e cinqüenta
centavos), para a empresa SAMANTHA FARIA STRAZZA ME,
o que corresponde a aproximadamente 20,27% (vinte vírgula
vinte e sete por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando a aquisição de 1.850 (mil oito-
centos e cinqüenta) refeições diferenciadas, tipo marmitex para
o Corpo de Bombeiros - Assinatura do Termo Aditivo em:
19 de outubro de 2006.

Inexigibilidade nº. 001/06 – Processo nº. 009/06 fica aditado
no valor de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais), para a empresa
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, o que corres-
ponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão, objeti-
vando a aquisição de oxigênio gás, ar medicinal gás, locação de
cilindros e concentradores para a secretaria Municipal da saúde
e pacientes do Município - Assinatura do Termo Aditivo em:
04 de outubro de 2006.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o termo de prorrogação
do contrato firmado com a empresa EDITORA VIEIRA AIRES
LTDA, a licitação na modalidade Dispensa nº. 103/06 – Pro-
cesso nº. 344/06, objetivando o fornecimento de materiais para
emissão semanal do “Semanário Oficial da Estância Turística de
Avaré”, conforme preceitua o artigo 78, inciso XVII c/c artigo 79,
inciso II e § 1º e 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Rescindido em: 10/10/06 - Joselyr Benedito Silvestre – Pre-
feito Municipal.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Dispensa nº. 098/06 – Processo nº. 318/06

Analisando os autos foram verificadas divergências quanto
à autorização de compra no valor global de que trata a Dis-
pensa nº. 098/06 – Processo nº. 318/06, motivo pelo qual
os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor
Prefeito Municipal deverão se re-ratificados, nos seguintes
termos:
ONDE LIA-SE:
“Valor global de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por
um período de 06 (seis meses).”
AGORA LEIA-SE:
“Valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por
um período de 06 (seis meses).”
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de outubro de 2.006.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 086/05 – Processo nº. 278/05, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. LUIZ CAR-
LOS RIGONATI, que objetiva a locação de imóvel para instala-
ção da Cooperativa dos Produtores de Confecções em Artigos
de Brim de Avaré e Região - COOPERBRIM, com prorrogação
até 26 de setembro de 2007.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 112/06 – Processo nº. 369/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Sr. NILSON OLÃO FAB-
BRI GUAZELLI, com valor global de R$ 1.500,00 (um mil e quinhen-
tos reais), objetivando a locação de imóvel sito à Rua Pernambuco
nº. 1254, para instalação do setor de Assistência Social e Psicolo-
gia para o Poder Judiciário, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 121/06 – Processo nº. 396/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa RENATA
BOTTINO MONTOLAR ME, com valor global de R$ 6.400,00
(seis mil e quatrocentos reais), objetivando a aquisição de 40
(quarenta) latas de leite alfaré de 450 gramas, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 29 de setembro de 2006 – Joselyr Benedito Silves-
tre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 123/06 – Processo nº. 400/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa A. L. R.
ALVES EPP, com valor global de R$ 9.355,75 (nove mil trezentos
e cinqüenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), objetivan-
do a aquisição de medicamentos para o Pronto Socorro Munici-
pal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 - Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 10 de outubro de 2006 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS APROVADOS
NA SESSÃO DO DIA 16/10/06

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Seja oficiado ao Sr. Rodivaldo Rípoli, para que encaminhe a
esta Casa de Leis o nome do ouvinte da Rádio Paulista FM, que
durante o programa “Jornal do Meio Dia”, disse que esta Verea-
dora, enquanto Secretária Municipal de Esportes e Lazer da
gestão passada, havia roubado a Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer.

Marialva Araujo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Seja oficiado ao Sr. Mickey J Peters, MD. Presidente da Duke
Energy Brasil, solicitando o fechamento das comportas da Usina
Jurumirim, no sentido de sanar o problema do baixo nível das
águas da Represa Jurumirim e assim, possibilitar, novamente,
aos moradores e turistas desfrutar dos encantos desse tão
belo e importante ponto turístico de nossa região.
- Seja oficiado à Diretora da EMEIF “Professor Carlos Papa”,
para que informe esta Casa de Leis qual a origem do bolo que,
supostamente, causou intoxicação alimentar em aproximada-
mente setenta crianças dessa unidade de ensino, durante as
festividades do Dia das Crianças, levando-as, inclusive, ao aten-
dimento de emergência do Pronto Socorro Municipal.
- Seja oficiado ao Conselho Municipal da Alimentação Escolar
para que informe esta Casa de Leis  como está a qualidade da
merenda escolar em nosso município, uma vez que esta Verea-
dora recebeu uma informação de que, em alguns dias, a meren-
da que é oferecida aos alunos é composta exclusivamente de
pão com salsicha e marmelada.

Gilberto Dias Soares
- Para que esta Casa de Leis tome as providências legais para a
vinda das respostas dos requerimentos 1262/06 e 1264/06,

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

com a devida Reposta)

deste Vereador, eis que ultrapassado o prazo legal de quinze
(15) dias, sem qualquer resposta e encaminhamento dos docu-
mentos solicitados.
- À empresa “J. MAHFUZ”, para que retire defronte ao estabele-
cimento comercial o toldo que é fixado na calçada.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, “Votos de
Parabenização” à Associação de Judô Yama Arashi, que, jun-
tamente com a Federação Paulista de Judô, realizou em Ava-
ré, nos dias 7 e 8 de outubro p. passado, a Fase Final do
Campeonato Paulista de Judô das classes Infantil e Infanto
Juvenil, conquistando três medalhas de ouro (com os judocas
Elaine A. Barbosa, Maicon Filadelfo Pedroso e Guilherme Pici-
nini), e uma medalha de prata (com a judoca Letícia Rocha de
Oliveira), sendo que, além dos campeões da classe Infanto
Juvenil (Elaine e Maicon), que representarão o Estado de São
Paulo no Campeonato Brasileiro que será realizado em Belém/
PA, nos próximos dias 28 e 29 de outubro, o sensey Alexan-
dre Faustino também foi convocado pela FPJ para ser o téc-
nico da Seleção Paulista que irá participar do Campeonato
Brasileiro.

Júlio César Theodoro
- Sejam oficiados votos de parabenização à Funerária Nossa
Senhora Aparecida (FUNSA), que tem se dedicado a prestar
cada vez mais serviços que ultrapassam o seu ramo de atua-
ção, denotando o caráter social e solidário da empresa.
- Seja oficiado à Colônia de Férias dos Comerciários do Estado
de São Paulo, para que informe a possibilidade de instalar uma
Colônia em nosso município, tendo nosso total apoio no que for
necessário.

Luiz Otávio Clivatti
- Sejam oficiados votos de parabenização à Polícia Rodoviária
de Avaré, por mais um excelente trabalho, apreendendo, na
última terça-feira, 72 quilos de maconha em um veículo que tran-
sitava pela SP 280, Rodovia Castelo Branco.
- Sejam oficiados votos de parabenização à dupla avareense
Tenores do Brasil, que comemoraram no mês de setembro 10
anos de carreira, merecendo assim votos de reconhecimento
pela conquista do sucesso nesta carreira, sucesso esse digno
de um trabalho conquistado com plena garra e dignidade, mos-
trando o grande potencial e talento,  hoje expressado no suces-
so em todo Brasil e exterior.
- Sejam oficiados votos de parabenização à equipe fraldinha da
SEME/Avaré, pela conquista da vitória na estréia do campeona-
to Padre Emilio Immoos, que aconteceu no último sábado p.p.
- Pesar pelo falecimento do Sr. PALMIRO GARCIA PEREIRA.
- Seja agendada uma audiência com o Superintendente do Ins-
tituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -
IAMSPE, Sr. José Carlos Ramos de Oliveira, com o objetivo de
esclarecer algumas dúvidas tais como: quais especialidades
médicas atendem o município de Avaré, quais exames são
disponibilizados e porque o atendimento está precário em nos-
so município.

Roberto Araujo
- Sejam oficiados a todos os Professores do CENTRO DE ATEN-
DIMENTO AO EDUCANDO “PROFESSORA MARIA JOSÉ DE ARA-
UJO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela pas-
sagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro. A
origem desta data tão singela iniciou-se através de um decreto
imperial, baixado no dia 15 de outubro de 1.827 por D. Pedro I,
que criou o Ensino Elementar no Brasil.
- Sejam oficiados a todos os Professores de Avaré e região, na
pessoa do Ilustre Professor CELSO ALVES FERREIRA DA SILVA
- Digníssimo Diretor de Ensino, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da Rede Estadual de
Ensino, especialmente àqueles que ministram na Estância Turís-
tica de Avaré, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores do CENTRO DO PRO-
FESSORADO PAULISTA - Sede Regional de Avaré, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Pro-
fessor. Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é
comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da Secretaria Munici-
pal de Educação da Estância Turística de Avaré, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Pro-
fessor. Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é
comemorado no dia 15 de outubro.



- Sejam oficiados à Secretaria Municipal de Educação da Estân-
cia Turística de Avaré, extensivos a todos os Professores, “VO-
TOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do
dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do Professor
no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEI “PROFES-
SORA ALZIRA PAVÃO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEI “LICINIA DE
OLIVEIRA GUAZZELLI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante salien-
tar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15
de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “PROFESSO-
RA ELIZABETH JESUS FREITAS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PA-
RABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importan-
te salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “VICTOR
LAMPARELLI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “SALIM AN-
TONIO CURIATI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “PROFESSO-
RA CELINA VILLELA DUARTE BRUNO”, “VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Im-
portante salientar que “O Dia do Professor no Brasil”  é comemo-
rado no dia 15 de outubro.
-  Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “MARIA
NAZARETH ABS PIMENTEL TAMASSIA”, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor.
Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é come-
morado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “PROFESSO-
RA EVANI ELAINE BATTOCHIO CASOLATO”, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor.
Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é come-
morado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “PROFES-
SOR FLAVIO NASCIMENTO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEF “PROFESSOR
CLARINDO MACEDO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que
“O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIEF “DONA
ANNA NOVAES DE CARVALHO”, “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Impor-
tante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado
no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIEFS “PROFES-
SORA MARIA THERESA DE OLIVEIRA PICALHO”, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Pro-
fessor. Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é
comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIF “JOSÉ RE-
BOUÇAS DE CARVALHO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIF “PROF.
ZAINY ZEQUI DE OLIVEIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIF “MANECO
DIONISIO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela
passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia
do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIEF “ORLANDO
CORTÊS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela
passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia
do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da EMEIF “PROFES-
SOR CARLOS PAPA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sa-
lientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.

- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “CRECHE DONA
BIDUNGA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela
passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia
do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “CRECHE JOSÉ
MARIA PORTO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “PROFESSORA
OLGA GIRARDI DE BRITO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “CRECHE ANNA
SOARES DE OLIVEIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores/Educadores da CEI
“CRECHE JANDIRA PEREIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “CRECHE
GERALDO BENEDETE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sa-
lientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “CRECHE DONA
ANTONIA DA SILVA DIAS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Educadores da CEI “CRECHE DONA
CAROLINA PUZZIELLO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. (A) “CONJUN-
TO HABITACIONAL DUILIO GAMBINI”, “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Impor-
tante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado
no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “PROFESSOR
VICTOR LAMPARELLI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “JOÃO TEIXEI-
RA DE ARAUJO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “PROFES-
SOR ERUCE PAULUCCI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “PROFESSOR
CELSO FERREIRA DA SILVA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante
salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no
dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “COTA LEO-
NEL”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela pas-
sagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “DONA BENÊ
DE ANDRADE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “CORONEL
JOÃO CRUZ”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “MARIA IZA-
BEL CRUZ PIMENTEL”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “MATILDE
VIEIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela
passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia
do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “PADRE EMILIO
IMMOS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela

passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia
do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da E.E. “PAULO ARA-
UJO NOVAES”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”,
pela passagem do dia do Professor. Importante salientar que “O
Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores do COLÉGIO PITÁGO-
RAS, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela pas-
sagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores do COLÉGIO UNI-
VERSITÁRIO DE AVARÉ, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante sali-
entar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia
15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores do COLÉGIO RUDOLF
LANZ, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela pas-
sagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores do COLÉGIO DIMEN-
SÃO, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela pas-
sagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores do COLÉGIO OBJETI-
VO, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passa-
gem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da FACULDADE EDU-
VALE, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela pas-
sagem do dia do Professor. Importante salientar que “O Dia do
Professor no Brasil” é comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da F.R.E.A./F.I.R.A. -
FUNDAÇÃO REGIONAL E EDUCACIONAL DE AVARÉ / FACUL-
DADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Pro-
fessor. Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é
comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da FACCAA / I.E.S.A.
- INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE AVARÉ, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do dia do Pro-
fessor. Importante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é
comemorado no dia 15 de outubro.
- Sejam oficiados a todos os Professores da F.S.P. - FACULDA-
DE SUDOESTE PAULISTA, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO”, pela passagem do dia do Professor. Importante salien-
tar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado no dia 15
de outubro.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ROQUE LOPES DE ANDRADE.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” ao Dr. Hideyo Aoki, DD. Diretor
do Horto Florestal de Avaré, pelas novas trilhas construídas, bem
como pela cachoeira e demais benfeitorias realizadas por ele
próprio naquele local, que é um dos cartões postais de Avaré.
- Seja consultado o Departamento Jurídico desta Casa de Leis
sobre a viabilidade da Câmara Municipal entrar com processo
por danos morais e materiais contra o radialista Rodivaldo Rípoli.

INDICAÇÕES ENCAMINHADAS
NA SESSÃO DO DIA 16/10/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie a recuperação
da Estrada dos Rochas, de acordo com o mapa em anexo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, possibilite cascalhar um tre-
cho de 100 metros da estrada Aracatu, no bairro Três Coquei-
ros, de acordo com o mapa em anexo.

Aparecido Fernandes Junior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, possa efetuar melhori-
as na iluminação pública na Rua Jairo Amorim, nº 09 - Residen-
cial Avaré I, substituindo-as por lâmpada a vapor de sódio.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria de Esportes, estude a possibilidade
de estar comprando materiais esportivos para todas as escoli-
nhas de futebol de Avaré.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria de Esportes, estude a possibilidade
de estar trazendo o “Projeto Basquete III”, de iniciativa da TV
TEM, para a nossa cidade de Avaré.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria de Esportes, estude a possibilidade
de estar trazendo times de futebol de outras cidades, para estar
jogando com os times da cidade de Avaré.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal da Saúde, aumente o
número de médicos que atendem no P.A.S. da Rua Acre.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de trocar a areia do parquinho da
EMEI “Licinia de Oliveira Guazzelli”, que está muito suja, bem
como providenciar reparos no telhado da escola, pois apresen-
ta várias goteiras.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que sejam fornecidos equipamentos de proteção individual aos
trabalhadores da coleta de lixo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que,
através do Secretário Municipal de Planejamento e Obras, Sr. Paulo
Décio de Souza, providencie reparos e canalização da Rua Tiradentes.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie a troca das lâmpa-
das do terminal rodoviário, onde algumas estão queimadas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que determine à empresa de reparos das calçadas o conserto do
passeio público, defronte ao número 148, da rua Maranhão.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que dê em uma das vias públicas do município o nome da
saudosa senhora FLORIPES ALVES DA CUNHA, companheira
do munícipe Sr. JOSÉ SOSSAI, por mais de (30) anos, sendo um
exemplo de vida para toda a comunidade avareense.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o setor competente do Sistema Viário sinalize com
placas as lombadas existentes na Avenida Anápolis.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de instalação de um poste de iluminação no beco, sito na antiga
rua 5, no bairro São Luis.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
bocas de lobo na rua Maneco Dionísio, no bairro Timóteo, visto
que, em períodos de chuvas, ocorrem imensas enxurradas, ala-
gando casas e veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo estude a possibilidade de instalar na antiga
CAIC, banheiros públicos, bebedouros e um maior número de
bancos de concreto, aprimorando o local e proporcionando o
bem-estar de nossos munícipes e atletas que usufruem do local
como espaço de lazer.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, conserte as lajotas existen-
tes na confluência da Avenida Prefeito Misael Euphásio Leal
com a Presidente Kennedy, próximo ao Centro Avareense, visto
que o referido local encontra-se com uma enorme erosão, fa-
zendo com que as pedras se soltem, colocando em risco os
pedestres e motoristas.

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

Ofício nº 757/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1410/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações sobre o pagamento da renda mínima, in-
formamos que encaminhamos cópia ao Departamento de Conta-
bilidade para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO

Ofício nº 758/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1420/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando in-
formações sobre a possibilidade da realização de um mutirão de
limpeza de materiais e dejetos em toda a região dos bairros Vere-
da do Sol, Paraíso e Tropical, informamos que encaminhamos
cópia à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

Nos termos do Art. 5° da Lei Federal no. 8.666 de 21/06/1993, e
da Instrução n° 02/95, item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, vem justificar a necessidade de
alteração da ordem cronológica da despesa com Serv .Prest. c/
consertos de motos serras, máq. Cortar gramas, roçadeiras,
sendo que apresentou proposta de Acordo para recebimento do
crédito e que é de interesse do município, sendo também indis-
pensável para manutenção dos serviços administrativos p/ aten-
dimento da população em geral.
FORNECEDOR:- PASCOALINO YUKIO TANIGUCHI ME
EMPENHO N° 4389, 4393, 4525, 4526, 4664, 3904, 7533, 5302,
5714, 6937, 7574, 8219, 8919, 9112, 9113, 9609, 9630, 10727,
11004, 11005,  11462, 11775, 11553, 13932, 12820, 13261/2004.
V ALOR TOTAL:- R$ 5.910,00
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de Outubro de
2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETOS

Decreto nº 1.268, de 11 de outubro de 2.006.
(Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo o Conselho Munici-
pal de Saúde:
PRESIDENTE
Dr. Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde
MEMBROS
Dr. Cláudio Molinari Nardinelli
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em Enti-
dade Filantrópicas
Dr. João Alberto Siqueira
Representante das Prestadoras de Serviços em Entidades 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. Diamantino 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-
dade Filantrópica
Dr. Rodrigo Peres Ignácios
Representante das Prestadoras de Serviços em Entidades não
Filantrópicas
Dr. Aldrio Machado Moura Leite
Representante do Conjunto das Entidades de Representação de
outros Profissionais da área de Saúde
Sr. Paulo Décio de Souza
Representante das Secretarias Municipais
Sr. Clóvis Felício dos Santos
Representante do Lar São Vicente de Paulo
Sr. Juracy Rocha Cavini
Representante do Clube de Serviços do Município
Sra. Marlene Aparecida Miranda
Representante da Associação de Moradores do Bairro Brasil Novo

Sra. Cíntia de Cássia Batista Brisola
Representante da Associação de Moradores dos Bairros São
Luiz, São Pedro, Vila Thimóteo e Jardim Planalto
Sra. Cristiane Alcântara
Representante da Pastoral da criança do Município de Avaré
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de outubro de
2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.273, de 17 de outubro de 2006
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de
propriedade de BENEDITO CARLOS DAGOSTINI E GIOVANNI
MARCO DELLE SEDIE, localizada na Chácara do Trevo, nesta
cidade, para abertura de via pública.
Local:-           Chácara do Trevo
Proprietário:- BENEDITO CARLOS DAGOSTINI

GIOVANNI MARCO DELLE SEDIE
Área:-           2.197,25 M²
Descrição da Área :-
“Um terreno de forma irregular, situada nesta cidade de Avaré,
desmembrada de maior porção da Chácara do Trevo, com início
no marco 03.A, locado à 79,12 metros da divisa com proprieda-
de de Cláudio Mansur Salomão, desse ponto segue pelo rumo
NW 87° 49' 09” SE, na extensão de 32,26 metros, na divisa com
a Avenida Governador Mario Covas, antiga Avenida Nova Ava-
ré, atingindo o marco de número 03.B; desse ponto deflete à
direita e segue em curva de concordância na extensão de 15,50
metros, atingindo o marco de número 07.C; desse ponto segue
rumo NE 13° 45' 15” SW, na extensão de 138,76 metros, na
confrontação com propriedade remanescente dos expropria-
dos, atingindo o marco de número 07.B; desse ponto deflete à
esquerda em curva de concordância, na extensão de 18,60
metros, atingindo o marco de número 07.A; cravado junto ao
alinhamento predial da Avenida Ouro Verde, desse ponto deflete
à direita e segue rumo NW 51° 38' 06” SE, na extensão de 32,48
metros, atingindo o marco de número 07.F; desse ponto deflete
à direita e segue em curva de concordância na extensão de
11,80 metros, na confrontação com propriedade remanescente
dos expropriados, atingindo o marco de número 07.E; desse
ponto segue rumo SW 13º 45' 15' NE, na extensão de 129,42
metros, na confrontação com propriedade dos expropriados,
atingindo o marco de número 07.D; desse ponto deflete à es-
querda em curva de concordância na extensão de 13,40 me-
tros, atingindo o marco de número 03.A, cravado junto ao alinha-
mento  predial  da  Avenida  Governador Mario  Covas,  local
onde teve início essas medidas e confrontações, perfazendo
uma área terrirorial de 2.197,25 metros quadrados.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapro-
priação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de outubro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura pavimenta último trecho da Euclides da Cunha
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré já deu início a pavi-
mentação do último tre-
cho da Rua Euclides da
Cunha, no final do Jar-
dim São Paulo. Esse úl-
timo trecho correspon-
de a uma pequena parte
da rua, sob o pontilhão
da Rodovia SP-255.

A pavimentação
será executada em lajo-
ta e a Prefeitura já está
providenciando a colo-
cação de guias.

Na primeira parte, já
finalizada, a rua recebeu
pavimentação asfaltica

no trecho que compre-
ende entre a Rua Bastí-
lio Ovídio Tardino, até a
Rua Paraíba, totalizando
700 metros.

Com a pavimentação
completa, a Rua Euclides
da Cunha beneficiará
moradores dos bairros
São Judas II e III, Jar-
dim Pinheiros e o final do
Jardim São Paulo.

O benefício também
se estenderá aos mora-
dores do Jardim Painei-
ras, que poderão chegar
ao centro da cidade sem
ter a necessidade de
passar pela Rodovia.

Com a finalização desse trecho a rua ficará 100% pavimentada

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura pavimenta
Rua Lion

Além da pavimentação rua receberá galerias
para águas pluviais

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está realizando um
trabalho importante na
Rua Lion, no Jardim
Europa II. A pavimenta-
ção em lajota garantirá
melhores condições aos
moradores do bairro. A
pavimentação fará a li-
gação entre a Rua Lion
e a Rua Zurique.

MÁRIO BIXIGA

Para realizar a pa-
vimentação foi neces-
sário fazer o trabalho
para a construção de
galerias para o escoa-
mento das águas da
chuva. Isso porque o
terreno é bastante aci-
dentado e se a água
correr pelo meio da
rua, pode levar toda a
lajota.

Distrito Industrial recebe ampliação

9 novos lotes estão sendo criados no Distrito Industrial

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-

ré está investindo na
ampliação do Distrito

Industrial do Jardim Pa-
ineiras. Estão sendo cri-

ados mais 9 lotes, onde
cada um tem em média
4,7 metros quadrados.

Os novos lotes se-
rão destinados a empre-
sas que tenham interes-
se de se instalar em Ava-
ré. O objetivo da Pre-
feitura é dar mais opor-
tunidade a essas empre-
sas e possibilitar a gera-
ção de novos empregos.

Em funcionamento
desde 1997, o Distri-
to Industrial do Jardim
Paineiras vem rece-
bendo total atenção
por parte da Prefeitu-
ra. Recentemente foi
inaugura a implantação
de rede de esgoto, dis-
ponibilizando mais in-
fra-estrutura para as
empresas.
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Avaré sediou a fase final do Campeonato Paulista de Judô

Atletas de todo Estado estiveram em Avaré

Nos dias 7 e 8 de
outubro Avaré foi sede
da fase final do Campe-
onato Paulista de Judô.
O evento aconteceu no
Ginásio Municipal de
Esportes Kim Negrão e
contou com um bom
público nos dois dias de
evento. Participaram
cerca de 750 atletas de
todo estado nas catego-
rias infantil e infanto-ju-
venil.

O evento é o resul-
tado da parceria entre a
Secretaria Municipal de
Esportes, Associação
Yama Arashi e a Fede-
ração Paulista de Judô.

Dentre as delega-
ções participantes, as

mais numerosas foram:
Marco Mercadante de
Araras, A Hebraica,
Servidores de Mogi, AD
de São Caetano e Cen-
tro Olímpico Henrique
de Guimarães. Os resul-
tados podem ser confe-
ridos no site
www.judobrasil.com.br.

Juntamente com as
finais do paulista, acon-
teceu também a 4ª fase
do Circuito Regional
que contou com a parti-
cipação de várias cida-
des da região. Nesta
competição, a Associa-
ção Yama Arashi de Ava-
ré sagrou-se campeã,
conquistando 22 meda-
lhas de ouro.

SECRETARIA DE ESPORTES

As equipes de fute-
bol da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes
(SEME) de Avaré con-
seguiram bons resulta-
dos no último fim de se-
mana jogando pela fase
sub-regional do Cam-
peonato da Inspetoria.

Na categoria denti-
nho o time da SEME/
Avaré bateu a equipe de
Arandu por 2x1. O
time avareense jogou
com Jean, Gustavo,
Deivid, Max, Deivid
Araújo, Robinho, Die-
go, Romário, João Pe-
dro, Deci, Ricardinho,
Murilo, Lucas Arapon-
ga, Luciano, Claudinei
e Jéferson.

Na categoria dente
de leite a SEME/Avaré

Equipes de futebol da SEME conseguem bons
resultado no Campeonato da Inspetoria

passou pela equipe de
Arandu vencendo por
4x2. O time avareense
atuou com Bruno, Wag-
ner, André, Rodrigo,
Alan, Felipe, Rato, We-
llington, William, Ever-
ton, Fabrício, Raí, Dou-
glas, Maércio, Chupe-
ta, Luiz Fernando, Vic-
tor, Matheus e Vitor
Miras.

As equipes campe-
ãs da fase sub-regional
estarão classificadas
para a fase regional,
que será disputada em
novembro, na cidade
de Itapeva.

A comissão técnica
das equipes da SEME
contam com o técnico
Bugrinho e os auxiliares
Cláudio Alves Macha-

do e João Paulo Car-
doso.

Fraldinha
No último sábado,

jogando pelo 24º Cam-
peonato Padre Emílio
Immoos, a equipe fral-
dinha da SEME/Polícia
Civil venceu a equipe
da SEME/Vila Jardim
pelo placar de 10x0.

A equipe da
SEME/Polícia Civil
contou com Leonar-
do, Tabata, João Pe-
dro, Mikael, Alemão,
Richard, Breno, Ma-
theus Lemos, Vitor,
Wesley,  Bruno e
Ruan. Os gols foram
marcados por Richard
(3), Douglas (3), Vi-
tor, Lucas, Matheus
Lemos e Breno.
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Mostrando preocu-
pação com o atendi-
mento da população que
procura a agência do
INSS de Avaré, a Pre-
feitura está colaborando
com o instituto. No últi-
mo dia 18 de outubro o
INSS inaugurou a refor-
ma de 6 salas do atual
prédio na Rua Piauí,
1481. Nas novas salas
são feitos os atendimen-
tos a Procuradoria Fe-
deral Especializada Jun-
to ao INSS.

A Prefeitura de Ava-
ré, além de ser respon-
sável pela locação do
prédio, ajudou com a
doação do material e
mão de obra para a re-
forma.

A Prefeitura conti-
nua incentivando um
melhor atendimento do
INSS, tanto é que re-

Prefeitura ajuda INSS na reforma de novas salas
centemente doou uma
área para o instituto.
Nesta área será cons-
truída a nova sede do
INSS em Avaré. A pre-
visão é de que as obras
sejam iniciadas no pró-
ximo ano.

A área conta com
2.688 metros quadra-
dos e está localizada na
Avenida Presidente
Kennedy, próximo a an-
tiga Fiat.

A agência atende,
além de Avaré, as cida-
des de Águas de Santa
Bárbara, Arandu, Cer-
queira César, Coronel
Macedo, Iaras, Itaí, Pa-
ranapanema e Taquari-
tuba, abrangendo uma
população de aproxima-
damente 185 mil habi-
tantes. Em média são
emitidos cerca de 23 mil
benefícios por mês, o

Rua Maria Morbio Bonan fica no Jardim Paineiras

MÁRIO BIXIGA

Rua no Jardim Paineiras recebe pavimentação em lajota

que representa mais de
R$ 20 milhões em be-
nefícios emitidos. Por
outro lado a arrecada-

ção é bem inferior, atin-
gindo cerca de R$ 3,5
milhões por mês. Estes
números vêm aumentan-

do gradativamente, pois
estes dados são referen-
tes a novembro de
2005. Em média são

concedidos 450 novos
benefícios por mês, o
que representa mais de
R$ 360 mil mensais.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está executando a
obra para a pavimenta-
ção da Rua Maria Mor-
bio Bonan, no Jardim
Paineiras.

A pavimentação está
sendo realizada em lajo-
tas e possibilitará a liga-
ção com a Rua Angeli-
na Bonfá Henrique. A
obra melhorará o aces-
so nesse trecho.

MÁRIO BIXIGA
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A organização da
etapa final do Brasil
Open de Jet Ski confir-
mou a realização do
evento para o Camping
Municipal, nos dias 4 e
5 de novembro. Espe-
ra-se para os dias do
evento a presença de
cerca de 50 pilotos de
vários estados como
São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Santa Ca-
tarina, Mato Grosso e
Rio de Janeiro. Dentre
estes pilotos estarão al-
guns que participam do
campeonato mundial de
Jet Ski.

Para este ano espe-

Final do Brasil Open de Jet Ski será no Camping Municipal
ra-se mais emoções e
adrenalina nas provas,
pois no ano passado
participaram Jets de até
1200 cilindradas. Nes-
te ano virão Jets de até
1600 cilindradas.

Uma completa es-
trutura será montada
para a realização do
evento. O local terá Box
para os pilotos, tenda
médica, espaço reser-
vado para Bombeiros e
Polícia Militar, além de
praça de alimentação e
exposições diversas.

No sábado serão
realizados os treinos li-
vres, a partir das 11 ho-

Local: Camping Municipal

ras da manhã e logo em
seguida, às 13 horas,
será realizada a primei-
ra bateria de cada cate-
goria.

No domingo (dia
5), os treinos livres tam-
bém ocorrem a partir

das 11 horas e as pro-
vas a partir das 13 ho-
ras. Neste ano estarão
em disputa as seguintes
categorias: Runaboat 0-
800 cc Stock, Runabo-
at 0-800 cc Modified,
Runaboat 0-1200 Sto-

ck, Runaboat 0-1600
Modified, Sport Modi-
fied, Ski Modified, Su-
per Curse, Free Style
Amador e Free Style
Profissional.

A etapa de Avaré
do Brasil Open de Jet

Ski, é uma realização
da Liga Paulista de Jet
Ski e conta com o
apoio da Prefeitura da
Esância Turística de
Avaré, através da Se-
cretaria Municipal de
Turismo.

DIVULGAÇÃO



LEIS

Lei nº 876, de 03 de outubro de 2006
(Dispõe sobre fixação da Escala de Vencimentos dos

Empregos e Cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 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 - Para fins de remuneração dos cargos e empregos constantes do Quadro de Pessoal
da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, fica instituída a presente Escala de Venci-
mentos:
Referência Vencimento
1 R$ 700,00
2 R$  800,00
3 R$  900,00
4 R$ 1.100,00
5 R$ 1.300,00
6 R$ 1.500,00
7 R$ 2.000,00
8 R$ 2.500,00
9 R$ 3.000,00
Parágrafo Único – Os valores constantes na Escala de Vencimentos do Pessoal da Câmara
Municipal da Estância Turística de Avaré, correspondem a uma jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, exceto, para o emprego de telefonista, cuja jornada corresponde a 30 (trinta) horas
semanais, Procurador Jurídico e Assessor Jurídico, cuja jornada corresponde a 20 (vinte) horas
semanais.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 551, de
26 de fevereiro de 2.004.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de Outubro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 877 de 13 de outubro de 2006
(Dispõe sobre taxa de fiscalização e serviços diversos decorrentes do poder de polícia da

Vigilância Sanitária Municipal.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1.º- Para expedição do Alvará de Funcionamento e Cadastramento Definitivo do início das
atividades, alteração de local, inclusão e renovação de atividade de estabelecimentos ou serviços
de saúde, ficam instituídas as seguintes taxas de fiscalização e serviços diversos decorrentes do
poder de polícia da Vigilância Sanitária Municipal:-
Parágrafo Primeiro- Quando o estabelecimento exerce mais de uma atividade será enquadrado
no item em que a faixa for de maior valor;
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Artigo 2º - Para as licenças sanitárias de validade anual, fica estabelecido o prazo de até 30 de
junho de cada ano para a renovação.
Parágrafo Primeiro  - A Vigilância Sanitária Municipal de Avaré encaminhará aos  contribuintes,
com antecedência de 30 (trinta) dias, as guias para o devido recolhimento.
Parágrafo Segundo - No caso de licença inicial, a  taxa deverá ser dividida por 12 meses e
multiplicada pelo número de meses restantes até o próximo dia 30 de junho.
Artigo 3º  - O não pagamento da taxa na data de seu vencimento, implicará na incidência de
correção monetária, juros  multa, que será atualizado pela seguinte forma de cálculo:
a) o valor de lançamento será dividido pelo indexador da UFMA (Unidade Fiscal do Município de
Avaré) sempre no primeiro dia útil do ano;
b) sobre o valor corrigido aplica-se a multa de 2% (dois por cento);
c) sobre o valor do lançamento, será aplicado 1% (um por cento) de juros ao mês, não cumulativos.
Artigo 4º  - As dívidas referentes ao não pagamento do tributo aqui tratado vencidas ou que
vencerem até o final deste exercício serão cobradas na forma estabelecida pela lei vigente ao
tempo do fator gerador.
Artigo 5º – Esta Lei entrará em vigor no próximo exercício, devendo ser publicada de imediato
revogando-se as leis nº 300 de 27 de agosto de 1991 e nº 211 de 26 de dezembro de 2001.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 13 de outubro de 2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2006

Estágio - Educação Física

NOME RG INSCRIÇÃO NOTA
1º Jorge Patriarca Neto 26.446.938-0 004/2006 65
2º Michele Franconere de Campos 41.231.540-3 003/2006 62,5
3º Walmir Rogério Alves 30.858.538-0 001/2006 60
4º Daniela Balabem Tiburcio 43.010.823-0 002/2006 52,5

Avaré, 21 de setembro de 2006.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2006

Estágio - Direito

NOME RG INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO
1º Eduardo Inácio Jabali 34.50.142-8 008/2006 82,5
2º Natalia Sartorio Silveira 44.079.393-2 002/2006 80
3º Bethânia Ward R. Cassetari 44.649.597-9 009/2006 67,5
4º Antonio Ricardo G. Barão 12.802.816-6 003/2006 62,5
5º Ana Claudia de Moraes Ferreira 28.950.165-9 005/2006 55
6º Helena Elaine de Oliveira Santos 27.808.343-2 006/2006 52,5

Avaré,  21 de setembro de 2006.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INEDITORIAIS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CRECHE SÃO BENEDITO

Rua São Cristovão, 430 - São Judas Tadeu
CEP 18705-470 - Avaré/SP
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No próximo domin-
go (dia 22/10) terá se-
qüência com mais uma
rodada o Campeonato
Municipal de Futebol
Amador. Os jogos se-
rão disputados no está-
dio do São Paulo Fute-
bol Clube e no Campo
da Ferroviária. As par-
tidas são válidas pela 1ª
e 2ª divisões.

No estádio do São
Paulo jogam, às 9h30,
Boas Vista x Associa-
ção dos Funcionários
Municipais, em parti-
da válida pela Segun-
da Divisão. Às 13h30
jogarão Vila Martins x
Azulão e às 15h30
Vila Nova x Grêmio
Vera Cruz. As duas
partidas são pela Pri-
meira Divisão.

No campo da Fer-
roviária serão realizadas
duas partidas pela Pri-
meira Divisão. Às
13h30 jogam São Pe-
dro x Vila Jardim e às
15h30 o confronto será
entre Ferroviária x La-
jão Avaré.

No último domingo
foram realizadas duas
partidas pela Primeira
Divisão e outras quatro
pela Segunda Divisão.
No estádio do São Pau-

Campeonato Municipal prossegue neste domingo
lo FC foram duas parti-
das válidas pela Primei-
ra Divisão. O Grêmio
Vera Cruz goleou a equi-
pe da Vila Martins por
7x1. O América venceu
o São Pedro por 4x2.

No estádio da AA
Avareense foi realizada
uma partida pela Segun-
da Divisão. A equipe
dos Sócios da AA Ava-
reense venceu o San
Marinos por 5x2

No Campo Munici-
pal aconteceram duas
partidas pela Segunda
Divisão. O América ba-
teu o Bandeirantes por
4x2 e o Unidos do Ipi-
ranga venceu o Painei-
ras por 1x0. A tabela
ainda marcava a partida
entre Operário x Vila
Martins. Como a equi-
pe da Vila Martins não
compareceu para o
jogo, o Operário levou
os pontos da partida. A
equipe da Vila Martins
e os jogadores faltosos
estão suspensos pelo
prazo de dois anos.

Na classificação ge-
ral da Primeira Divisão,
América e Grêmio Vera
Cruz vêm fazendo as
melhores campanhas.

Na Segunda Divi-
são os melhores resulta-

dos são obtidos pelas
equipes dos Três Co-
queiros, Vila Nova, Uni-
dos do Ipiranga, Painei-
ras e Operário.

O artilheiro da Pri-
meira Divisão é João
Carlos, do América,
que já marcou 4 gols.
Na Segunda Divisão,
o artilheiro é Sidnei
Pereira, da Associa-
ção dos Funcionários
Municipais, que já
anotou 5 gols.
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Feira do Produtor acontece
todos os sábados no Barracão

da Ceagesp

A Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento
da Estância Turística de
Avaré, em parceria com
o SEBRAE e Associa-
ções de Produtores Ru-
rais realiza todos os sá-
bados a Feira do Produ-
tor, no espaço do Bar-
racão CEAGESP do
Produtor. O objetivo é
aproveitar o recinto para
exposição de produtos
de Avaré e região com
maior comodidade e
conforto, tanto para os
produtores como para os
consumidores e visitan-
tes, já que o local é co-
berto e as feiras inde-
pendem das condições
climáticas.

São comercializados
produtos hortifruti, inclu-
indo orgânicos, artesa-
nato, flores, derivados
do mel, enfim, todos os
produtos oriundos da
atividade rural. Todos
os sábados acontecem

música ao vivo e comer-
cialização de alguns gê-
neros alimentícios (sal-
gadinhos, pastel, etc.)
nos moldes de uma fei-
ra normal.

Um grande diferen-
cial para os consumido-
res é o preço e a quali-
dade. Como os produ-
tos comercializados são
diretamente do produ-
tor, isso garante a quali-
dade do produto, além
de eliminar a figura do
atravessador, chegando
até o consumidor final a
um preço mais barato.

A feira ocorre sema-
nalmente, das 7:00 às
13:00 horas, sempre
aos sábados. Produto-
res que estejam interes-
sados em comercializar
seus produtos poderão
obter maiores informa-
ções na Secretaria da
Agricultura e Abasteci-
mento através do telefo-
ne 3733-9786.
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Convocação

A Secretaria Municipal de Habita-
ção de Avaré convoca todos os
mutirantes da Obra das 190 casas
populares no Avaré F1 e Avaré F2,
localizado junto ao Bairro do Ca-
margo, para comparecerem na
reunião que será realizada no dia
22 de outubro de 2006, das 9 às
13 horas, no Teatro Municipal de
Avaré, sito a Rua Rio Grande do
Sul, 1775.
Na oportunidade serão tratados
assuntos de interesse dos muti-
rantes.

Secretaria Municipal
de Habitação

COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Habitação da
Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré informa a todos os mutuários da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional Urbano) que os mutuários que
venderem suas casas não poderão par-
ticipar de futuros sorteios da CDHU em
todo Estado de São Paulo. Maiores in-
formações poderão ser obtidas na Se-
cretaria Municipal de Habitação (Rua Rio
Grande do Sul, 1810 – Centro Adminis-
trativo Municipal).

 Secretaria Municipal de Habitação
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Paraíso ganhará nova escola em breve

Escola atenderá crianças dos bairros Paraíso e Tropical

Está na fase de aca-
bamento os trabalhos de
construção de mais uma
escola em Avaré. Preo-
cupada com a área da
educação, a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré está providencian-
do a construção da es-
cola no Bairro Paraíso.

A escola terá 874
metros quadrados e
contará com oito salas
de aula, quadra poli-
esportiva e casa do
zelador.

A futura escola be-
neficiará crianças dos
bairros Paraíso e Tro-
pical.

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura soluciona problema de acúmulo de água

Tubulação garante escoamento da água

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré está
realizando os trabalhos fi-
nais para evitar que a água
da chuva acumule no final
da Rua Maranhão, próxi-
mo a Avenida Major Ran-
gel. O local é bastante crí-
tico, pois toda vez que
chove uma grande quan-
tidade de água acumula no
local gerando uma enor-
me poça com água para-
da, que muitas vezes cau-
sa mau cheiro e pode ser
foco para transmissão de
doenças.

Desta forma está sen-
do feita a canalização no
local, sendo que a água da
chuva passa a ser direcio-
nada ao Córrego Lagea-
do, que passa pelo local.

MÁRIO BIXIGA

Crianças do CSU tiveram
um dia de festa

As crianças que par-
ticipam dos programas
da CSU (Centro Social
Urbano) tiveram uma
grande festa no último
dia 11 de outubro. A fes-
ta foi em comemoração
ao Dia da Crianças e foi
proporcionada pela Se-
cretaria Municipal do
Bem Estar Social, em
parceria com o Tiro de
Guerra de Avaré.

Durante todo o dia
as crianças participaram
de brincadeiras e se de-
liciaram uma série de
guloseimas, como bolo,
suco, cachorro-quente,

doces e sorvetes.
O Tiro de Guerra de

Avaré teve uma partici-
pação importante, pois
realizou uma campanha
onde os atiradores arre-
cadaram um grande nú-
mero de alimentos. Es-
ses alimentos foram
transformados em ces-
tas básicas que foram
distribuídas às crianças.

A diretoria do CSU
e a Secretaria do Bem
Estar Social, agradecem
ao Tiro de Guerra de
Avaré, que vem fazen-
do um excelente traba-
lho em prol do social.

Atiradores do TG brincaram com as crianças

SECRETARIA BEM ESTAR


