
 AVARÉ -  SÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 2006                                                                                                                                      ANO VI  Nº 269www.avare.sp.gov.br

Praça do Antigo Fórum recebe novo calçamento
Com a verba do

DADE (verba destinada
a investimentos em turis-
mo) a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está executando a
obra de reformulação
da Praça Rui Barbosa.
No local está o prédio
onde funcionava o Anti-
go Fórum e hoje funci-
ona a atual Secretaria
Municipal de Cultura.

A praça possuía
uma calçada em concre-
to, que estava há muitos
anos no local e pratica-
mente toda deteriorada.

Inicialmente foi rea-
lizado o trabalho para a
retirada da calçada an-
tiga. A nova calçada
está sendo feita em mo-
saico português o queA nova calçada será em mosaico português

dará um novo visual ao
local, incentivando assim
a visitação do público. A
praça é histórica, pois
abriga um dos prédios
mais antigos da cidade.
Por este motivo a Pre-
feitura mostra sua preo-
cupação em preservar o
local.

MÁRIO BIXIGA

Avenida Itália começa a receber urbanização

Canteiros estão sendo
preparados para receber

gramado

Depois de realizar
a pavimentação e a si-
nalização, a Prefeitura
da Estância Turística
de Avaré deu início a
preparação para a ur-
banização da Avenida
Itália. O trabalho rea-
lizado pela Prefeitura
inicialmente é de pre-
paração dos canteiros
que posteriormente re-
ceberão grama.

Além disto a Pre-
feitura já tem a autori-
zação para a implanta-

ção de postes em uma
das pistas da avenida,
já que atualmente, ape-
nas uma das vias tem
iluminação. Os postes
também chegarão a
Rua Albânia, via trans-
versal da avenida que
não possui iluminação.

Depois do traba-
lho pronto a Avenida
Itália, além de pavi-
mentada e urbaniza-
da, dará mais seguran-
ça aos pedestres e
motoristas.

A expectativa da
Secretaria Munici-
pal  de  Saúde de
Avaré, é de que até
6 mil crianças me-
nores de 5 anos re-
cebam a segunda
dose da vacina con-
tra a poliomielite. A
vacinação ocorre
neste sábado (dia
26/08) das 8 às 17
horas em todos os
postos de saúde e
PSFs. Além disto
haverá alguns postos
extras como: Super-
mercado Kibarato,
Paulistão, Grill, Jaú
Serve (Rua Santa
Catarina) e Largo
do Mercado.
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Cerca
de 6 mil
crianças

devem ser
vacinadas

contra pólio

MÁRIO BIXIGA
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INEDITORIAIS

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SÃO BENEDITO, ins-
crita no CNPJ: 54.709.407/0001-11, vem através de seu secre-
tário, comunicar o extravio do Livro n° 001 de Atas de Reuniões
da Diretoria, devidamente registrada no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Avaré. As publicações visa tornar
sem efeito o referido livro de Atas.
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FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

Ratificação

A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, atra-
vés da Sr. Diretora Executiva – Marilda Rita de Lima Rosseto, faz
saber que Ratificou o Processo nº 014/2006, objetivando Con-
tratação de um profissional mestre de notória competência para
lecionar 60 (sessenta) cargas horárias da disciplina “Vanguar-
da e Modernidade”, do curso de Pós Graduação, Especialização
em Língua, Lingüística e Literatura – II turma, no valor total de R$
3.310,40 (Três mil trezentos e dez reais e quarenta centavos)
ao Profº Mestre Vinícius Rivas Alves, portador da portador
da cédula de identidade nº 5.191.692 – 7 e do CPF nº 195.654801
– 83. Nada mais.

COMUNICADO

A  Prefeitura Municipal da Estância  Turística de Avaré e o
C.D.H.U,., vem por meio desta comunicar os multirantes relacio-
nados abaixo que estão sendo excluídos do sistema mutirão por
infringir  o regulamento de obras CAPITULO  IV – art . 1º inciso I,
ou  seja o não cumprimento  as 16 (dezesseis) horas semanais
de trabalho no canteiro de obras.

SORTEADOS EXLUIDOS  DO CONJ. HABITACIONAL
 AVARÉ - F- 1   (SISTEMA MULTIRÃO)
ANA PAULA SALES
JOCELI CRISTINA DA SILVA
JOCINEIA ROSA COSTA
RONALDO DE JESUS GABRIEL

FAMÍLIAS EXCLUIDAS DO CONJ.  HABITACIONAL
AVARÉ  F – 2    (SISTEMA MUTIRÃO)
CIRSO  BATISTA BERNARDO ( RG  23.914.109-X)
EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA   ( RG   35.574.028-4)
LEONETE  DE SOUZA  PINHEIRO   ( RG 20.692.596)
NIVEA   APARECIDA   LEITE    (RG  34..503.145-3)

MULTIRANTES – QUE  ASSINARAM O TERMO  DE  DESISTÊNCIA
F-1 - ROSELI  BORGES DOS SANTOS BRAGA   (RG  18.975.058-3)
F-2 - JEFERSON  LUIZ BENTO   (RG  45.343.488-5)
F-2 - JOÃO BATISTA  SORIANO DOS SANTOS  (RG  45.343.488-5)

SUPLENTES  CONVOCADOS ATRAVES DE   A.R.  PELA REGIO-
NAL DO C.D.H.U. – BAURU,   E   NÃO  ENCONTRADOS. POR
ESTAREM EM  ENDEREÇO  INCERTO E NÃO SABIDO, PARA O F-1.

LAURINALDA BATISTA DA CONCEIÇÃO
MARCIO RODRIGUES GONÇALVES

Avaré, 22 de agosto de 2006
Secretaria Municipal de Habitação

COMUNICADOS

COMUNICADO

A COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO AVAREPREV COMUNICA A TO-
DOS OS FUNCIONÁRIOS QUE A DATA DA ELEIÇÃO FOI PROR-
ROGADA PARA O DIA 14/09/2006 (QUINTA-FEIRA).

A COMISSÃO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

TRÂNSITO

COMUNICADO

Pedro Luiz de Souza, Secretário Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei:
Resolve: Alterar a preferência nos cruzamentos, com mudan-
ça da Placa de advertência de “Pare” :
-Rua Cerqueira César com Rua Faustina Amaral - Preferencial
passará para a
Rua Faustina Amaral.
-Rua Maria Antonia de Souza com Rua Guanabara - Preferencial
passará para a Rua Maria Antonia de Souza.

PEDRO LUIZ DE SOUZA
Secretário Mun. dos Transportes e Sist. Viário

COMUNICADO

Pedro Luiz de Souza, Secretario Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei:
Resolve: Implantar mão única na Rua Euclides da Cunha no
trecho da Rua Paraíba até a Rua Jango Pires, sendo mão única
sentido Rua Jango Pires.

PEDRO LUIZ DE SOUZA
Secretário Mun. dos Transportes e Sist. Viário

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Concorrência Pública nº. 012/06 – Processo nº. 353/06

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento de frota
municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 29 de setembro de 2006, às 08:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 29 de setembro 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, 24 de agosto de 2006 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 009/06 – Processo nº. 275/06, 15
de agosto de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 1.232.056,90
(um milhão duzentos e trinta e dois mil cinqüenta e seis reais e
noventa centavos), objetivando a contratação de empresa es-
pecializada para o fornecimento de máquinas, materiais e mão-
de-obra para pavimentação asfáltica em CBUQ no Bairro Costa
Azul - Adjudicado em: 23/08/2006.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 031/06 – Processo nº. 247/06, 28 de
julho de 2006, a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA, no valor global de R$ 374.939,19 (trezentos e seten-
ta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e dezenove
centavos), objetivando a contratação de empresa especializa-
da para o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execu-
ção da construção de um restaurante panorâmico no Camping
Municipal de Avaré - Adjudicado em: 23/08/2006.

Tomada de Preço nº. 037/06 – Processo nº. 270/06, 21 de
julho de 2006, a empresa C. M. SANTANA & CIA LTDA ME, no
valor global de R$ 17.597,36 (dezessete mil quinhentos e no-
venta e sete reais trinta e seis centavos), objetivando a contra-
tação de empresa especializada para o fornecimento de materi-

ais, equipamentos e mão-de-obra para execução de passeio
público em mosaico português em torno da Praça Juca Novaes
- Adjudicado em: 01/08/2006.

Tomada de Preço nº. 043/06 – Processo nº. 297/06, 10 de
agosto de 2006, a empresa C. M. SANTANA & CIA LTDA ME,
no valor global de R$ 86.155,95 (oitenta e seis mil cento e cin-
qüenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), objetivando a
contratação de empresa especializada para o fornecimento de
materiais, equipamentos e mão-de-obra para pavimentação em
lajotas em vias públicas em diversas ruas desta municipalidade
- Adjudicado em: 18/08/2006.

Tomada de Preço nº. 044/06 – Processo nº. 298/06, 11 de
agosto de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 230.622,16 (du-
zentos e trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e dezesseis
centavos), objetivando a contratação de empresa especializa-
da para o fornecimento de máquinas e mão-de-obra para exe-
cução de limpeza de leito carroçável, aterramento, compacta-
ção e execução de guias extrusadas em concreto e pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ no bairro Bom Sucesso II - Adjudicado
em: 21/08/2006.

Tomada de Preço nº. 045/06 – Processo nº. 299/06, 16 de
agosto de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 212.000,00 (du-
zentos e doze mil reais), objetivando a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de materiais e mão-de-obra
para execução e pavimentação asfáltica em CBUQ na Avenida
Copacabana - Adjudicado em: 24/08/2006 – A Ordem de Ser-
viço será liberada pelo Convênio DADE.

Tomada de Preço nº. 046/06 – Processo nº. 301/06, 17 de
agosto de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 52.340,00 (cin-
qüenta e dois mil trezentos e quarenta reais), objetivando a
contratação de empresa especializada para o fornecimento de
materiais e mão-de-obra para execução de limpeza de leito car-
roçável, compactação e execução de pavimentação asfáltica
em camada de rolamento duplo invertido no Bairro Ponte Alta -
Adjudicado em: 25/08/2006.

Tomada de Preço nº. 04706 – Processo nº. 303/06, 14 de
agosto de 2006, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no valor
global de R$ 82.818,00 (oitenta e dois mil oitocentos e dezoito
reais), objetivando a aquisição de 01 (um) veículo zero km e 01
(uma) perua Kombi zero km, para servir a Vigilância Epidemioló-
gica- Adjudicado em: 22/08/2006.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 002/06 – Processo nº. 222/06.

Senhor Joselyr Benedito Silvestre, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, vem através deste HOMOLOGAR a empresa TERRA
AZUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA E SERVIÇOS LTDA, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços no preparo de alimentação escolar - Homolo-
gado em: 11/08/2006.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 118/06 – Processo nº. 311/06, 04 de agosto de
2006, a empresa ARPOLI DISTRIBUIDORA LTDA, no valor glo-
bal de R$ 3.114,15 (três mil cento e quatorze reais e quinze
centavos), objetivando a aquisição produtos de limpeza para o
Pronto Socorro Municipal - Adjudicado em: 21/08/2006.

Convite nº. 127/06 – Processo nº. 334/06, 11 de agosto de 2006,
a empresa D.G.P. INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA ME, no valor
global de R$ 39.527,40 (trinta e nove mil quinhentos e vinte e sete
reais e quarenta centavos), objetivando a substituição de 69 (ses-
senta e nove) arcos ornamentais - Adjudicado em: 17/08/2006.

Convite nº. 128/06 – Processo nº. 336/06, 14 de agosto de
2006, a empresa GOMES DE OLIVEIRA ASSOCIADOS, no va-
lor global de R$ 37.967,00 (trinta e sete mil novecentos e ses-
senta e sete reais), objetivando a contratação de assessoria
jurídica para representar os interesses do município - Adjudi-
cado em: 17/08/2006.



AVARÉ, 26 DE AGOSTO DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ4
Convite nº. 129/06 – Processo nº. 337/06, 14 de agosto de
2006, a empresa PROERGE ENGENHARIA INSTALAÇÕES E
ELETRIFICAÇÕES LTDA, no valor global de R$ 47.300,00 (qua-
renta e sete mil e trezentos reais), objetivando a contratação de
empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-
obra para extensão de 790 m de rede de iluminação pública, na
Avenida Itálica e Rua Albânia - Adjudicado em: 18/08/2006.

Convite nº. 130/06 – Processo nº. 339/06, 16 de agosto de
2006, a empresa LANGER DONIZETI DA SILVA & CIA LTDA
ME, no valor global de R$ 21.138,60 (vinte e um mil cento e trinta
e oito reais e sessenta centavos), objetivando a aquisição de
materiais gráficos para todos os PSFs e PASs de Avaré - Adju-
dicado em: 23/08/2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 105/06 – Processo nº. 350/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa POSTU-
BOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE CONCRETO
LTDA, com valor global de R$ 14.388,00 (quatorze mil trezentos
e oitenta e oito reais), objetivando a aquisição de 88 (oitenta e
oito) unidades de tubos em concreto para implantação nas ruas
Manschester e Lion, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de agos-
to de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 21/08/06

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenizações aos Soldados Avareenses, braço forte e mão
amiga que sempre se dedica à proteção de cada cidadão, pela
passagem do Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto.
- Que seja re-ratificado o requerimento nº 1065/06, passando a
constar: Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos
de parabenizações às atletas da equipe avareense de Judô,
Lara Dammenham e Thalita Fragoso Gonçalves, pela conquista
da medalha de bronze no Nogue No Katá dos 50º Jogos Regio-
nais, realizados na cidade de Itapetininga.
- Votos de parabenização ao Dirigente da Diretoria de Ensino
Regional de Avaré Prof. Celso Alves Ferreira da Silva e ao As-
sistente Técnico Pedagógico Prof. Valdecir D. Conceição, pela
comemoração do 3º Aniversário do Programa Escola da Família.
- Votos de parabenizações à Comissão Organizadora da festa
em louvor a São Roque, realizada no mês de agosto, na Igreja do
Bairro Engenheiro Serra - Itatinga,  tradicional festa do município
que atrai devotos de toda a região.
- Votos de parabenizações à Fundação Padre Emílio Immoos,
pela realização do torneio de pipas, ocorrido no dia 19 de agos-
to, proporcionando uma tarde de lazer para as crianças.
- Votos de parabenizações à Diretoria da Associação Ferroviária
Avareense, através da Sra. Marília Ward, pelo excelente desempe-
nho na organização dos bailes às sextas-feiras á noite, tornando-
se um salão de danças para todas as classes sociais, onde casais
de todas as idades bailam ao som de conjuntos de renome.
- Ao DPRN, Polícia Ambiental e Secretaria Municipal do Meio Am-
biente, para que informem esta Casa de Leis se poderiam ter
sido cortadas as árvores existentes na Rua Dr. Amadeu A. Bo-
telho (subida ao lado do Supermercado Grill).

Marialva Araujo de Souza Biazon – 1a. Secretária
- Pesar pelo falecimento da Sra. Maria Leonilda Lopes Almeida.
- Seja agendada com a Secretária Municipal do Meio Ambiente,
Sra. Ana Lúcia Buncana César, para que a mesma compareça a
esta Casa de Leis, não em dia de sessão, e preferencialmente
acompanhada dos trabalhadores da reciclagem, para que pos-
samos debater o problema que ocorre com esses trabalhado-
res, com o objetivo de encontrarmos uma solução.

Aparecido Fernandes Junior – 2º Secretário
- Pesar pelo falecimento da Sr. Nilce Fernandes.
- À Gerência da Cia. de Saneamento Básico de Avaré - SABESP,
para que a mesma possa estar realizando vistoria na praça
Augusto Zanforlin, no Bairro Duílio Gambini, com a finalidade de
verificar possível vazamento no local.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Efusivas parabenizações a Cia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo - Sabesp, pelo excelente serviço que vem
prestando à cidade.

Gilberto Dias Soares
- Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara do
Trabalho de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis a
distribuição dos processos trabalhistas a partir do ano de 2.002
até o presente ano. Para que seja oficiado à Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Secção de Avaré, no sentido de formalizar ofício
manifestando a necessidade da criação e instalação de mais
uma Vara do Trabalho para Avaré, igual ofício endereçado ao
Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Avaré.
- Efusivas parabenizações à escola “Estúdio de Dança Alicia
Toledo”, pela brilhante apresentação do balé de suas alunas, no
Teatro Municipal, dia 20 de agosto.

Júlio César Theodoro
- Seja oficiado à Gerência da Sabesp, para que informe esta
Casa de Leis se o número de reservatórios de água existentes
na cidade está sendo suficiente para abastecer toda popula-
ção, visto que tivemos algumas reclamações da população.
- Seja oficiado à Gerência dos Correios, para que estude a
possibilidade de estar instalando mais postos dos correios em
nosso município, principalmente nos bairros mais distantes do
centro da cidade.
- Pesar pelo falecimento da Sra. IZOLINA VILLA BASILE.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO PORTO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. LUIZ ANTUNES DE OLIVEIRA.

Luiz Otávio Clivatti
- Seja oficiado à Telefônica, para que estude a possibilidade de
reinstalar um telefone público (orelhão) na travessa José Leon
Cruz, no bairro Conjunto Habitacional Duílio Gambini. Requeiro
ainda a possibilidade do mesmo ser instalado em frente ao Bar-
Mercearia, ressaltando que o referido orelhão estava instalado
na praça da rua acima citada, onde foi destruído, portanto re-
queiro a possibilidade de reinstalação do mesmo em frente ao
Bar-Mercearia, próximo à praça, visto que, por ser local de co-
mércio, inibe vandalismos. Ainda ressalto que é uma reivindica-
ção dos moradores.
- Votos de parabenização às Lojas Maçônicas de nosso municí-
pio, pelo dia do maçom, comemorado no dia 20 de agosto, este
que desempenha uma missão muito importante na sociedade.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ANNA MOREIRA ANTUNES.
- Ao Banco Central para que informe esta Casa de  Leis se
houve alguma resolução para que as agências bancárias dispo-
nibilizem assentos para quem está na fila, como já acontece nos
bancos Santander, Real e Caixa Econômica Federal.

Roberto Araujo
- Seja oficiado à Companhia de Luz & Força Santa Cruz, para
que informe a esta Colenda Casa de Leis de quem é a responsa-
bilidade pela colocação de braçadeiras de metal nos postes de
energia elétrica, tendo em vista que as braçadeiras ficam com a
extremidade da ponta exposta, podendo causar ferimentos nos
transeuntes.
- Pesar pelo falecimento da Senhora CLEMENTINA FRAZILI
SCHIAVÃO.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Considerando-se que nosso município já conta com uma popu-
lação de aproximadamente 90 mil habitantes; considerável par-
cela de nossa população é bastante carente; que muitos se
encontram desempregados; que muitos não possuem documen-
tos de identificação ou inscrição na Receita Federal; outros tan-
tos necessitam da 2ª via de documentos, requeiro à mesa para
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado, solicitan-
do que se digne informar, através da competente secretaria, se
existe á possibilidade de ser implantado um “Poupatempo” em
nossa cidade.
- Percebe-se nos distritos policiais a existência de várias bici-
cletas apreendidas, sem que sejam procuradas por seus res-
pectivos donos. Diante de tal constatação, a vereadora que
esta subscreve, em conformidade com o texto regimental desta
Casa, dispensadas as formalidades legais, requer oficie-se ao
D.D. Delegado Seccional de Polícia, Dr. Wagner Bertoli, solicitan-
do-lhe esclarecimentos sobre a possibilidade de serem feitas
doações dessas bicicletas às entidades assistenciais do nosso
município.
- Seja oficiado à Ação Fome Zero, para que nos envie, para ser
distribuída em nossa comunidade, exemplares da cartilha “Va-
mos Fiscalizar a Merenda Escolar”, visando o combate à corrup-
ção dos recursos da merenda.

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

com a devida Reposta)

- Seja oficiado à Ação Fome Zero, para que nos envie  exempla-
res do “Manual de Gestão Eficiente da Merenda Escolar”, para
orientar e municiar os grupos fiscalizadores em nosso município.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Parra Filho.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 21/08/06

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci  - Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Sistema
Viário, providencie a colocação de “placas educativas, indicati-
vas e explicativas” nos postes das ruas principais de nossa
cidade para os ciclistas.

Aparecido Fernandes Junior – 2O Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de instalar um redutor de velocidade na Rua Francisco Gurgel
Pismel, perto do campo do Fluminense Vila Martins III.
- A Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente do município providencie com
urgência o serviço de tapa buraco entre a Av. João Victor de
Maria e a Rua Amazonas, na altura do nº 105.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que
estude a possibilidade, junto com a Secretaria da Educação, de estar
criando um projeto para estar levando as crianças das Escolas
Municipais, no Zoológico de Bauru, pedido feito por este vereador.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie com urgência a
limpeza de terreno baldio localizado na esquina da Rua Santa
Catarina com a Rua Tenente João Dias próximo ao nº1431.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie a colocação de
placas indicativas ao longo da estrada vicinal Avaré-Itatinga.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Esportes, convide os
dirigentes do Corinthians e do Palmeiras para verem os atletas
que participarão do Campeonato Municipal que será realizado.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sis-
tema Viário, faça uma vistoria na última rua do Conjunto Habita-
cional do Plimec, pois a referida via se encontra totalmente es-
buracada.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal da Saúde os PASs do
Bonsucesso, Bairro Alto e Rua Acre, passem a abrir antes das
4 horas da manhã.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, instale um redutor de velocidade na Rua Zico de Castro.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que seja providenciada a troca da lâmpada da rua Riga,
defronte ao nº 11, por lâmpada a vapor de sódio, devido à escu-
ridão, sendo um pedido dos moradores da rua.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que seja encaminhada à Secretaria Municipal da Agricultu-
ra a sugestão para que seja criada e estimulada em nossa cida-
de as “Hortas Caseiras”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente de obras do município,
providencie a recuperação, com a máxima urgência, da calçada
defronte ao número 410 da Rua Bahia, evitando acidentes aos
transeuntes, em especial aos idosos, visto ser o local de muito
movimento de pessoas.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de nomear a área de Pista de Skate
recém inaugurada, do Bairro Ipiranga, com o nome do jovem que
faleceu há poucos dias, Genésio Martins, como forma de home-
nagem merecida ao jovem tão querido.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de construir um Centro de
Recreação, Quadra Poliesportiva coberta e praças no bairro Santa
Elizabeth, visto que é um bairro que se torna cada vez mais
populoso, sendo tais obras de grande necessidade, principal-
mente para as crianças, sendo centros de lazer e entretenimento,
atividades saudáveis e indispensáveis para educação e futuro
de nossas crianças, conseqüentemente, de nossa sociedade.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
instalar um semáforo na rua Rio de Janeiro com a rua Amazo-
nas, visto que muitos motoristas não respeitam a preferencial,
sendo local de grande fluxo de veículos, principalmente em ho-
rários de pico.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo, através da Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te, verifique as providências a serem tomadas quanto à estrada
municipal da encosta da Serra que dá acesso ao bairro Pedra
Preta, visto que, durante períodos de chuvas, toda a água fluvial
se direciona, através de esgotos, para dentro da propriedade e,
devido ao grande declive, causa sérios danos nas proprieda-
des, inclusive ao meio ambiente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de agilizar uma equipe res-
ponsável para conserto das estradas rurais de nosso municí-
pio, visto que, em períodos de chuvas, impossibilita as peruas
escolares e outros veículos de transitarem, prejudicando os
alunos e trabalhadores que dependem de tais conduções.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que
o mesmo estude a possibilidade de construir  uma  área de lazer no
bairro Vila Martins II, sendo essa uma reivindicação dos moradores,
visto que tais obras são de grande necessidade, principalmente
para as crianças, sendo centros de lazer e entretenimento, ativida-
des saudáveis e indispensáveis para educação e futuro de nos-
sas crianças, conseqüentemente, de nossa sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Esportes, estude a pos-
sibilidade de construir um Centro Recreativo, no bairro Santana,
assim estar disponibilizando lazer para as crianças do bairro,
evitando que as mesmas fiquem na rua.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
asfaltar as ruas do bairro Vera Cruz, que ainda não estão asfal-
tadas, inclusive a rua que dá acesso à Instituição Vera Cruz.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Saúde, estude a possi-
bilidade de estar contratando médicos cardiologistas para todos
PAS, visto que a necessidade é muito grande, e atualmente o
número de profissionais contratados acaba sendo insuficiente
para atender todos os pacientes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Esportes, desenvolva
projetos e recursos para incentivo à prática de esportes em
todos os bairros de nosso município, um importante fator para o
futuro de nossos jovens, retirando-os da rua e ocupando-se
com atividades saudáveis.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda às melhorias na qua-
dra de vôlei, da rua Pedro Domingues, situada nas imediações da
escola Benê de Andrade, para possibilitar e incentivar a prática
de esportes, visto que é uma reivindicação dos jovens do bairro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras,
estude a possibilidade de concretizar as obras de construção do
Pontilhão que dá acesso aos bairros Vila Martins e Bonsucesso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, seja feita uma
avaliação, analisando os locais (as vias) onde a transição de
veículos é de alta velocidade, para que proceda à instalação de
redutores de velocidade, sendo essa uma reivindicação dos
munícipes, buscando uma segurança maior, respeito ao trânsi-
to, evitando as imprudências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que,
através do setor competente, estude a possibilidade de asfaltar a
Avenida da DER, visto que está com vários buracos e desnível.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de estar destinando áreas para cons-
trução de bases policiais, nos bairros mais populosos, intensifi-
cando assim o patrulhamento e segurança em nosso município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que,
através do setor competente, estude a possibilidade de estar viabi-
lizando aulas de alfabetização para idosos, no bairro Parque Indus-
trial Jurumirim, visto que é uma reivindicação dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de construir uma quadra poliespor-
tiva coberta e uma área de lazer no bairro São Luiz,  proporci-
onando, principalmente para as crianças, lazer e entreteni-
mento, atividades saudáveis e indispensáveis para educação
e futuro de nossas crianças, conseqüentemente, de nossa
sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
mudança para mão dupla na rua Espírito Santo.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Ipiranga, para realização das atividades sociais, es-
portivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, entre
outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando os
moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de construir um Centro Comunitário
no bairro Jardim São Paulo, para realização das atividades soci-
ais em benefícios aos moradores, visto que é um bairro populo-
so, necessitando ainda de desenvolvimento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de instalar uma base policial, no bair-
ro Jardim São Paulo, visto que é um bairro que cresce cada vez
mais e, devido à violência que vem ocorrendo constantemente,
acaba sendo motivo de grande preocupação e insegurança  aos
moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construir uma creche no bairro Ipiranga, visto que a necessida-
de se torna cada dia maior, tomando por base as listas de espe-
ra das creches mais próximas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Esportes, estude a pos-
sibilidade de instalar uma escolinha de futebol no bairro Duílio
Gambini, proporcionando, principalmente para as crianças, la-
zer e entretenimento, atividades saudáveis e indispensáveis
para educação e futuro de nossas crianças, além de estar pro-
porcionando o incentivo à prática de esportes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Saúde, estude a possi-
bilidade de estar contratando profissionais dentistas para todos
PASs e PFSs, visto que a necessidade é muito grande, e atual-
mente o número de profissionais contratados, acaba sendo in-
suficiente para atender todos os pacientes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda às melhorias de
sinalização na Avenida Paranapanema, visto que a falta das
devidas sinalizações está dificultando para os motoristas de
veículos, ônibus urbanos e até mesmo colocando em risco a
segurança dos pedestres.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de instalar um PSF (Programa Saúde
da Família), no bairro Jardim São Paulo, visto que o referido
bairro ainda não possui um serviço de pronto atendimento para
atender  os moradores locais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de adequar uma área no
bairro Jardim São Paulo para Centro de Recreação, sendo essa
uma reivindicação dos moradores, visto que tal obra é de gran-
de necessidade, principalmente para as crianças, sendo os
centros de lazer e entretenimento, atividades saudáveis e indis-
pensáveis para educação e futuro de nossas crianças, conse-
qüentemente, de nossa sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de construir uma quadra
poliesportiva coberta e adequar uma  área para lazer no bairro
Jardim Tropical, sendo essa uma reivindicação dos moradores,
visto que tais obras são de grande necessidade, principalmente
para as crianças, sendo centros de lazer e entretenimento, ati-
vidades saudáveis e indispensáveis para educação e futuro de
nossas crianças, conseqüentemente, de nossa sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que
o mesmo estude a possibilidade de construir uma creche no bairro
Camargo, visto que a necessidade se torna cada dia maior, toman-
do por base as listas de espera das creches mais próximas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Vila Martins III, para realização das atividades sociais,
esportivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, en-
tre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando
os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Vila Operária, para realização das atividades sociais,
esportivas, curso profissionalizantes, confraternizações, entre
outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando os
moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Co-
munitário no bairro Brasil Novo, para realização das ativida-
des sociais, esportivas, cursos profissionalizantes, confra-
ternizações, entre outras, em prol de desenvolvimento do
bairro, beneficiando os moradores e, conseqüentemente, o
município.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Brabância, para realização das atividades sociais,
esportivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, en-
tre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando
os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário no
bairro Parque Industrial Jurumirim, para realização das atividades
sociais, esportivas, cursos profissionalizantes, confraternizações,
entre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando
os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, que seja feito uma vistoria
para procedência do corte de árvore, na rua Mato Grosso, fren-
te ao numeral 2565, visto que os moradores estão reclamando,
visto que a mesma está atrapalhando a passagem.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de instalação de redutores de veloci-
dade na Avenida Maestro Benedito Pontes, no bairro São Luiz,
onde os veículos transitam em alta velocidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de instalação de bancos de assento
nas praças de nosso município, sendo essa uma reivindicação
dos nossos munícipes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de construir uma quadra poliesporti-
va coberta e uma área de lazer no bairro Vera Cruz,  proporcio-
nando,  principalmente para as crianças, lazer e entretenimento,
atividades saudáveis e indispensáveis para educação e futuro
de nossas crianças, conseqüentemente, de nossa sociedade,
ressaltando também que é um bairro populoso, necessitando
ainda de desenvolvimento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo estude a possibilidade de construir uma quadra
poliesportiva coberta e adequar uma  área para lazer no bairro
Ipiranga, sendo essa uma reivindicação dos moradores, visto
que tais obras são de grande necessidade, principalmente para
as crianças, sendo centros de lazer e entretenimento, ativida-
des saudáveis e indispensáveis para educação e futuro de
nossas crianças, conseqüentemente, de nossa sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Alto, para realização das atividades sociais, esporti-
vas, cursos profissionalizantes, confraternizações, entre ou-
tras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando os
moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Águas do Camargo, para realização das atividades
sociais, esportivas, cursos profissionalizantes, confraterniza-
ções, entre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, bene-
ficiando os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro São Luis, para realização das atividades sociais, es-
portivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, entre
outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando os
moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de construir uma quadra poliesportiva
coberta e uma área de lazer no bairro Duílio Gambini,  proporcio-
nando,  principalmente para as crianças, lazer e entretenimento,
atividades saudáveis e indispensáveis para educação e futuro
de nossas crianças, conseqüentemente, de nossa sociedade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Santa Elizabeth, para realização das atividades soci-
ais, esportivas, curso profissionalizantes, confraternizações,
entre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, benefician-
do os moradores e conseqüentemente do município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda ao conserto das
valetas, no bairro Ipiranga, visto que devido os buracos, dificulta
causando danos nos veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Jardim Paraíso, para realização das atividades sociais,
esportivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, en-
tre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando
os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de construir um PSF no bairro Ipiran-
ga, visto que o referido bairro ainda não possui um serviço de
pronto atendimento para atender  os moradores locais.



AVARÉ, 26 DE AGOSTO DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ6

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Jardim Tropical, para realização das atividades soci-
ais, esportivas, cursos profissionalizantes, confraternizações,
entre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, benefician-
do os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de melhorias para facilitar o acesso
ao bairro Ipiranga, visto que é uma reivindicação dos moradores
há muito tempo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Plimec, para realização das atividades sociais, espor-
tivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, entre ou-
tras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando os
moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comunitário
no bairro Vila Martins, para realização das atividades sociais,
esportivas, cursos profissionalizantes, confraternizações, en-
tre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, beneficiando
os moradores e, conseqüentemente, o município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda às melhorias nas
sinalizações nos pontos de ônibus urbano, ressaltando que, em
alguns pontos, não há sinalização e tal procedimento facilitará
na orientação dos motoristas e usuários desse serviço de trans-
porte, impondo também maior segurança e respeito no trânsito.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
construção de uma quadra poliesportiva e uma área apropriada
para lazer,  no bairro Bonsucesso, sendo essa uma antiga rei-
vindicação dos moradores do referido bairro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, a possibilidade de destinar
uma área para construção de um parquinho infantil, nas imedia-
ções do bairro Água Branca, proporcionando um local de lazer,
apropriado para crianças.

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Eleutério Dias Ibanez.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do
Departamento competente, providencie a troca das luminá-
rias com lâmpadas mercúrio de 80 W para luminárias com
lâmpadas a vapor de sódio de 250 W, na Rua Alfredo Câ-
mara Sobrinho.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua José Fusco.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Oslo.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Ozório Carvalho.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Oswaldo Costa.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Oscar Alves.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Antonio Prata.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Alcides Zanluchi.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Áustria.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Amsterdan.

- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Benedito Ailton Camilo de Souza.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Bucareste.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Catarina Luchesi.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Cracóvia.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Diva Maria Rocha Grassi.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departamen-
to competente, providencie a troca das luminárias com lâmpadas
mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor de sódio
de 250 W, na Rua Domingos Barreira Sobrinho – Bairro: Camargo.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departamen-
to competente, providencie a troca das luminárias com lâmpadas
mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor de sódio
de 250 W, na Rua Domingos Barreira - Bairro: “Alto da Boa Vista”.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Edith Anunciato.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Copenhague.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Fidélis Chaim.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Francisco Cruz.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Germinal Negrão.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Gênova.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que, através do Departa-
mento competente, providencie a troca das luminárias com lâm-
padas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a vapor
de sódio de 250 W, na Rua Florença.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria de Transporte e Sistema Viário, pro-
videncie uma rotatória na confluência da Avenida Misael Eufrá-
sio Leal com a Avenida Joaquim Antônio Alves.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
reurbanizar a “Praça dos Sorocabanos”, nas proximidades do
campo da Ferroviária.

Moções aprovadas na sessão do dia 21/08/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- MOÇÃO DE APLAUSO ao Ilustre Dr. Paulo Dias Novaes, que
merecidamente foi contemplado com o Prêmio Milton Silva, por
iniciativa da Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré (AREA), em cerimônia realizada no último
dia 18 de agosto.
- MOÇÃO DE APLAUSO ao insigne Delegado Edmundo Lellis,
que, por merecimento, foi homenageado pela Câmara Municipal
de São Paulo, neste dia 21 de agosto, em cerimônia solene no
Palácio Anchieta, na Capital.
- MOÇÃO DE APLAUSO à cantora Lucila Novaes, pelo lança-
mento de seu terceiro CD, intitulado “Sol a Sol”, disco que já está
recebendo elogios da crítica especializada, por ser um trabalho
que valoriza a genuína Música Popular Brasileira.

Ofício nº 619/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1078/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações sobre a previsão de troca das lâmpadas
da Rua Olímpio Bertozo, informamos que  pretendemos remode-
lar toda a cidade  com lâmpadas de  250 watts de vapor de
sódio, sabemos que faltam 2.093 (duas mil e noventa e três)
luminárias e que já estamos providenciando a aquisição das
mesmas.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ofício nº 624/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1158/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR, solicitando infor-
mações sobre a demolição da quadra esportiva do Bairro Vera
Cruz para dar lugar a um ginásio de esportes, e qual o prazo
estipulado para o início das obras, informamos  que a Quadra do
Bairro Vera Cruz não apresentava mais condições de uso e
muito menos reforma, a exemplo da Quadra da Vila jardim. E
nosso objetivo é construir Ginásios de Esportes em vários bair-
ros da cidade o mais rápido possível.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 625/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1159/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR, solicitando infor-
mações sobre qual o motivo o bingueiro oficial não pode cantar
o bingo da festa do “Nhô Musa”, informamos que encaminhamos
cópia à Secretaria Municipal da Educação e da Cultura, respon-
sáveis pela realização do evento, para resposta.
 Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade em
renovar os protestos de estima e consideração.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 626/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1160/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando informações
sobre a regulamentação da Lei nº 260/91, que trata do incentivo
ao esporte no município de Avaré, informamos que encaminha-
mos cópia a Secretaria de Gabinete para verificação.
 Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade em
renovar os protestos de estima e consideração.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 627/2006-CM

Em resposta ao requerimento nº 1161/06, de autoria do Nobre

Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando que se encami-

nhe a Secretaria Estadual de Saúde, o projeto de reforma do

PAS Bonsucesso, para que seja viabilizada a verba para a refe-

rida obra, informamos que encaminhamos cópia à Secretaria

Municipal da Saúde para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 628/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1163/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que se encami-
nhe a relação dos funcionários que trabalham no Pronto Socor-
ro Municipal, contendo a carga horária e o salário recebido,
informamos que encaminhamos cópia ao Departamento de Re-
cursos Humanos para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Continua na página 11.
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Iniciada obra do segundo trecho do Anel Viário
Já estão em anda-

mento os trabalhos para a
abertura do segundo tre-
cho do Anel Viário, obra
que interligará os bairros
periféricos da cidade. O
segundo trecho será em
torno do Bairro Plimec.
No primeiro trecho, que já
foi aberto, ocorre a liga-
ção entre os bairros Vila
Esperança e Plimec.

O segundo trecho
passa por uma área de
quatro alqueires, já ad-
quirida pela Prefeitura
onde serão construídas
190 casas populares, pró-
ximo ao Bairro Plimec. O segundo trecho será em torno do Bairro Plimec

MÁRIO BIXIGA

Praça no Jardim Botânico
melhorará aspecto do bairro

Procurando investir
cada vez mais na urbani-
zação da cidade, a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré está cons-
truindo uma praça no Jar-
dim Botânico, de fronte a
sede do Corpo de Bom-
beiros. A obra está sendo
executada com recursos

Nova praça faz parte do programa da Prefeitura
de urbanização da cidade

do DADE (verba desti-
nada às Estância Turísti-
cas) e contará com toda
a infra estrutura, como
piso em mosaico portugu-
ês, bancos padronizados
e iluminação completa.
Os trabalhos estão adian-
tados com a colocação do
mosaico.

Prefeitura inicia construção de
muro na Escola Alzira Pavão

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré já deu início aos tra-
balhos para construção
de muro na Escola Alzi-
ra Pavão, no Bairro São
Judas. No local está sen-
do substituído o antigo
alambrado, que estava

Muro dará mais segurança às crianças

todo deteriorado, por
muro de alvenaria.

Depois da obra fina-
lizada o local contará
com mais segurança para
as crianças, já que não
terão contato com pesso-
as de fora da escola du-
rante o período de aulas.

Liberado acesso à ponte na
Estrada da Grama Roxa

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré já encerrou os traba-
lhos para recuperação da
ponte na Estrada Muni-
cipal AVR 159. Recen-
temente a ponte cedeu e
a Prefeitura realizou a
recuperação do local co-
locando uma nova pon-
te, com 17 metros de lar-
gura, além da colocação
de tubulação com anéis
de aço inoxidável, que
possibilita uma vazão de
água de até 6,15 metros
cúbicos.

A ponte está localiza-
da sobre o Ribeirão Pi-
nhal e a estrada dá aces-
so a Fazenda Grama
Roxa e outra mais de 20
propriedades rurais.

Com a nova ponte a
Prefeitura investe na me-
lhoria do transporte rural,
beneficiando os produto-
res que passam a ter me-
lhores condições para
transportar sua produção.

Nova ponte tem 17 metros de largura

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA
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Nos dias 29, 30 e 31
de Agosto às 19 horas,
na sede social do Centro
Avareense, acontece o
evento anual de Educa-
ção Infantil da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Ava-
ré, a IV Mostra da Arte
na Educação Infantil.

Secretaria de Educação realiza
Mostra da Arte na Educação Infantil

Nesses dias, as cre-
ches, as EMEI’s e as
EMEIEF’s farão diver-
sas apresentações como:
músicas, danças, teatro,
em torno do tema “Rei-
no da Fantasia”.

Serão enfocadas di-
versas histórias infantis,

sempre ressaltando a
“moral” de cada uma
delas.

Este tema foi esco-
lhido pelas crianças por
estarem vivendo tão de
perto o confronto de
valores morais, éticos e
sociais; chegando até

mesmo a confusão da
tão famosa “luta entre o
bem e o mal”.

Dessa forma, além
do espetáculo, a mos-
tra estará contribuindo
ainda mais para a for-
mação do caráter das
crianças.

SEME/Avaré participa do torneio de Basquete 3

Diego, da SEME/Avaré, ficou em segundo na disputa de enterradas

Nos dias 19 e 20 de
agosto Avaré participou
do torneio Basquete 3,
organizado pela TV Tem.
O evento foi realizado no
estacionamento do Wal
Mart, em Bauru.

Avaré participou
com atletas da SEME
(Secretaria Municipal de
Esportes) nas categorias
juvenil (sub-21) e adul-
to. Os atletas da catego-
ria juvenil fizeram uma
excelente participação e
ficaram com a terceira
colocação na competi-
ção que contou com a
participação de 36 equi-
pes. Depois de vencer
seis jogos a equipe ava-
reense enfrentou Itápolis
na semifinal e acabou
perdendo, na disputa de
terceiro lugar o trio ava-
reense enfrentou Lençóis
Paulista e venceu.

Na categoria adulta
participaram 38 equi-
pes. A equipe da SEME/
Avaré venceu os seis
primeiros jogos até che-
gar a semifinal, quando
perdeu para Unesp de
Bauru e na disputa de
terceiro lugar perdeu
para Bauru.

ARQUIVO PESSOAL

Esse resultado foi
considerado excelente,
pois o nível técnico da
competição foi bastan-
te alto.

Além das disputas

ainda houve a compe-
tição de enterradas e
ponte  aérea .  Nas
duas Avaré teve bons
resultados. A dupla
avareense Diego e

No último dia 20
de agosto os atletas da
Associação dos Funci-
onários Municipais de
Avaré e da SEME (Se-
cretaria Municipal de
Esportes), participa-
ram da 3ª Copa Inte-
restilos de Karate, na
cidade de Rio Claro. O
evento foi organizado
pela Federação Paulis-
ta de Karate Interesti-
los.

No total os avare-
enses conseguiram 13
medalhas, sendo 4 de
prata e nove de bron-
ze. Bruno Diego da Sil-
va foi terceiro coloca-
do no shiai kumite e
segundo colocado no
kata; Mariana Moio da
Cunha foi teceiro no
kata; Fabiana Francis-
co ficou com a terceira
colocação no kata e
no shiai kumite; Ânge-
lo Eduardo Sbais foi

Atletas de Avaré
participam da Copa
Interestilos de Karate

terceiro no kata e se-
gundo no kumite; Má-
rio Augusto Júnior ficou
com a terceira coloca-
ção no kata; Claudinei
Moio da Cunha foi o
segundo no shiai kumi-
te; Orlando Moio da
Cunha Neto conquis-
tou a terceira coloca-
ção no kata; Eduardo
Soares da Silva ficou
em segundo no kata;
Maria do Carmo Silva
foi a terceira colocada
no kata; Clodoaldo da
Silva foi o terceiro shi-
ai kumite. A equipe
avareense, comanda-
da pelo professor
Clodoaldo, ainda con-
tou com Maurício Fer-
reira de Almeida, Eli-
ezer Nunes Lopes,
Jessika Mahiara da
Cruz Zaia, Rômulo
Ayrton de Freitas Mo-
raes e Silvio Richard
Adriano Gonçalves.

André ficaram com o
primeiro lugar na ca-
tegoria ponte aérea e
Diego foi o segundo
colocado na categoria
enterradas.

Prédio do Centro Administrativo recebe nova pintura

A obra visa manter a
preservação dos
prédios públicos

Já foi iniciado o tra-
balho de pintura do pré-
dio onde está instalado
o Centro Administrativo
Municipal. A obra visa
manter a preservação,
além de padronização
dos prédios públicos.

A Prefeitura está re-
alizando uma série de

reformas em prédios
públicos nas proximida-
des, como vem ocorren-
do no Teatro Municipal
e na Casa de Cultura e
Artesanato.

MÁRIO BIXIGA
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Inscrições para Fampop vão até dia 31

Os músicos de todo
país ainda podem se ins-
crever para participa-
rem da 24ª Fampop
(Feira Avareense de
Música Popular). As ins-
crições vão até o dia 31
de agosto e podem ser
feitas através do site
www.festivaisdobra-
sil.com.br. Nesta fase
não podem se inscrever
músicos de Avaré, pois
a fase avareense do fes-
tival já foi realizada.

A expectativa é de
que a comissão organi-
zadora do festival rece-
ba mais de 500 inscri-
ções. Todas as músicas
inscritas passarão por
uma triagem que defini-
rá as 24 músicas que

Evento acontece no Ginásio Kim Negrão de 14 a 17 de setembroMúsicos avareenses se apresentam no dia 14

participarão do festival.
A Fampop acontece

de 14 a 17 de setembro
no Ginásio Municipal de
Esportes Kim Negrão.
No dia 14 será realiza-
da a eliminatória avare-
ense com 12 composi-
ções de músicos de Ava-
ré. Estarão no palco 12
músicas que já foram
selecionadas previa-
mente na pré-eliminató-
ria. Destas 12, as qua-
tro melhores estarão
classificadas para a fase
nacional do festival.

No dia 15 acontece
a primeira eliminatória
nacional e encerramen-
to com show do grupo
Ira. No dia 16 é realiza-
da a segunda eliminató-

ria nacional e show de
encerramento com Va-
nessa Camargo. A final
do festival acontece no
dia 17, onde será co-
nhecida a vencedora
deste ano e o show de
encerramento com Re-
nato Teixeira, patrono
do festival.

Ingressos
Os ingressos come-

çarão a ser vendidos a
partir do dia 4 de setem-
bro em pontos de venda
como A Predileta, Wizard,
CEMA e Secretaria de
Cultura. Para a eliminató-
ria avareense, no dia 14 de
setembro, a entrada é
franca. Nos demais dias o
ingresso custará R$ 10,00
por noite.

ARQUIVO
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Campanha de Vacinação contra raiva
animal começa na segunda-feira

A partir do dia 28 de
agosto a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré dará início a
Campanha de Vacina-
ção contra raiva animal.
É importante que todos
os cães e gatos rece-
bam a vacina. Para isso
a Secretaria Municipal
de Saúde, através da
Vigilância Sanitária, es-
tará disponibilizando
uma série de locais por
toda cidade durante a
semana.

A raiva é uma doen-
ça transmissível de animal
para animal e de animal
para o ser humano, carac-
terizada pelo contágio di-
reto, ou seja, através da
mordida, arranhões ou
lambedura de cães, gatos

LOCAIS DE VACINAÇÃO
Dia 28 de agosto
Das 8h00 às 17h00 – Escola Orlando Cortez (Vila Operária)
Das 8h00 às 17h00 – Escola Padre Emílio Immoos
Das 8h00 às 12h00 – Praça José de Andrade (Alto da
Boa Vista)
Das 13h00 às 17h00 – Praça Jardim Europa
Dia 29 de agosto
Das 8h00 às 17h00 – Praça da Igreja São Judas
Das 8h00 às 17h00 – Praça das Mães (Jardim Brasil)
Das 8h00 às 12h00 – Duílio Gambini
Das 13h00 às 17h00 – Praça José Ismael (Jardim
Presidencial)
Dia 30 de agosto
Das 8h00 às 17h00 – Jardim Paineiras (Centro
Comunitário)
Das 8h00 às 17h00 – Praça Orlando Pires Arruda (Paraíso)
Das 8h00 às 12h00 – Bairro Camargo
Das 13h00 às 17h00 – Praça da Igreja São Benedito
Dia 31 de agosto
Das 8h00 às 17h00 – Praça da Igreja São José (Vera Cruz)
Das 8h00 às 17h00 – Praça Tancredo Neves
(Bonsucesso)
Das 8h00 às 12h00 – Largo Santa Cruz
Das 13h00 às 17h00 – CAIC
Dia 1º de setembro
Das 8h00 às 17h00 – Praça da Igreja N. S. de Fátima
(Brabância)
Das 8h00 às 17h00 – Praça da Bíblia (Prox. Escola
Salim Curiati)
Das 8h00 às 12h00 – CSU Plimec
Das 13h00 às 17h00 – Praça Juarez Távora (Bairro Ipiranga)
Dia 2 de setembro
Das 8h00 às 17h00 – Concha Acústica

A campanha se estenderá durante toda semana

ARQUIVO

ou morcegos infectados.
A raiva é prevenida atra-
vés da vacinação anual de
cães e gatos.

Nos centros urba-
nos, cães e gatos, por
terem o hábito de caçar,
estão mais expostos, po-

dendo entrar em contato
com morcego infectado
e, dessa forma, virem a
contrair a doença.

Feira do Produtor será neste
sábado no Barracão da Ceagesp

A Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento
da Estância Turística de
Avaré, em parceria com
o SEBRAE e Associa-

Feira será mais uma opção para o produtor e para o consumidor
ções de Produtores Ru-
rais realiza neste sábado
(dia 26/08) a Feira do
Produtor, no espaço do
Barracão CEAGESP do

Produtor. O
objetivo é apro-
veitar o recinto
para exposição
de produtos de
Avaré e região
com maior co-
modidade e
conforto, tanto
para os produ-
tores como
para os consu-
midores e visi-
tantes, já que o
local é coberto

e as feiras independem
das condições climáticas.

Serão comerciali-
zados produtos horti-
fruti, incluindo orgâni-

cos, artesanato, flores,
derivados do mel, en-
fim, todos os produtos
oriundos da atividade
rural. Haverá música ao
vivo e comercialização
de alguns gêneros ali-
mentícios (salgadinhos,
pastel, etc.) nos moldes
de uma feira normal. A
partir deste sábado o
evento ocorrerá sema-
nalmente, das 7:00 às
13:00 horas, sempre
aos sábados. Maiores
informações podem ser
obtidas na Secretaria
da Agricultura e Abas-
tecimento através do
telefone 3733-9786.

MÁRIO BIXIGA
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Ofício nº 629/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1168/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
informações sobre o “Globo”, monumento que marca o Distrito
Industrial da cidade, informamos o referido monumento está sendo
restaurado.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 112/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
SERVIÇOS DIVERSOS do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
023º 4369 Valeria Aparecida Negrão Marques
024º 1521 Pedro Israel Coutinho
025º 5087 Wagner Aparecido Inacio
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 24 de Agosto de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO

C  O  M  U  N  I  C  A  D  O

A Secretaria Municipal de Administração, através do Departa-
mento de Recursos Humanos, COMUNICA, que a relação de
todos os candidatos reprovados no Concurso Público 01/2006 ,
bem como as respectivas notas, se encontram afixadas no átrio
do Centro Administrativo Municipal e neste departamento.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Em 24 de agosto de 2006
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CONCURSO PÚBLICO Nº01/2006
EDITAL DE NOTAS DA 2ªFASE E DE CLASSIFICAÇÃO

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder
Executivo, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a
empresa CEMAT Assessoria Jurídica e Administrativa Ltda, responsável pela realização do Con-
curso Público nº01/2006, tornam público as notas das provas práticas, 2ª fase e, a classificação
do concurso público, realizado nesta cidade, na data de 19 de agosto de 2006, referente ao Edital
do Concurso Público nº01/2006, da seguinte forma:
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS
Inscr Nome do Candidato 1ªfase    2ªfase  Nota Média    CLASSIF
02866 DOMINGOS FERNANDO BRAZ 56,00     85,00 70,50 1
02447 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES 66,00     70,00 68,00 2
01450 ZULIANI ZANLUCKI 84,00     50,00 67,00 3
00457 RONALDO JOSE GARCIA 64,00     60,00 62,00 4
01357 LUIZ ANTONIO DA SILVA 54,00     52,00 53,00 5
00574 ANDERSON CARLOS WOLF 54,00     50,00 52,00 6
A relação dos candidatos inabilitados na prova prática está à disposição dos interessados no local
de costume do Quadro de Avisos do Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Rio Grande do Sul,
nº 1810, Centro, em Avaré - SP.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de Agosto de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

EDITAL

Edital de Notificação 019/2006
Referente a carta convite nº 126/06
Processo nº 333/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação em lajotas pré-fabricadas de
concreto, e implantação de guias pré-fabricadas de concreto nas Ruas Djalma Noro-
nha, Travessa Sorocabanos, Jânio Quadro, Travessa Projetada, Padre Maurício, Tra-
vessa Alvorada e Rua XV de Novembro.

O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com sede a Praça Juca Novaes, nº
1169, na cidade de Avaré, estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
52.172 de 23 de Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação em lajotas pré-fabricadas e implantação de guias pré-fabrica-
das, tudo de concreto.
Local: Rua Djalma Noronha (Rua Saul Bertolacini até final da Rua), Travessa Sorocabanos (Rua
dos Sorocabanos até a Avenida Major Rangel), Rua Jânio Quadros (Rua Voluntários de Avaré até
a divisa com propriedade de Giuseppe Pocai), Travessa Projetada (Rua Julio Figueiredo até Rua
Coronel João Cruz), Rua Padre Maurício (da Rua Abilio Garcia até o final), Travessa Alvorada

(trecho total) e Rua XV de Novembro (trecho da Pavimentação existente até a Rua Sérgio Gonçal-
ves Chadad).
Quantidade:
Guias: 696,10 ml
Lajotas: 3.591,83 m²
1- MATERIAIS
1.1- Lajota sextavada de concreto para pavimentação: Trata-se de revestimento fabricado
com mistura de agregados e cimento Portland, em formato hexagonal, com dimensões mínimas  de
30 cm x 30 cm x 8 cm de espessura, 30 Mpa de resistência e guias de concreto pré-moldadas,
padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças pré-moldadas de concreto, desti-
nadas a definir o alinhamento de ruas, bem como para delimitação de área pavimentada, nas
dimensões mínimas no padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.3- Resistência: Deverão apresentar resistência à compreensão simples aos 28 dias de idade,
no mínimo, de 30 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fraturas ou outros defeitos, não podendo
apresentar deformações com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, devendo
também estar em conformidade com a NBR-9781 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1- Locação Topográfica da Obra: A obra Deverá ser demarcada topográficamente, de acordo
com as plantas do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nivelamen-
to topográfico, visando dar o perfeito escoamento necessário às águas pluviais em concordância
com as vias existentes.
2.2- Abertura e preparo de caixa: Deverá ser realizada a abertura e preparo da caixa do leito
carroçável, para posterior recebimento da pavimentação.
2.3- Colchão de Areia: Deverá ser esparramada uma camada de areia de estrada, com espes-
sura solta da ordem de 10cm, visando o recebimento da pavimentação.
2.2- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar compatível com as normas técni-
cas estabelecidas pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos progredir
longitudinalmente ao eixo da via. As juntas das lajotas não deverão ser maiores que 1,50 cm.
2.3- Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento, o piso deverá ser rejuntado com
argamassa de cimento e areia, com teor de umidade que permita o espalhamento em todos os vãos
de rejunte, através de vassourão de piaçava.
3-EQUIPAMENTOS:
3.1- Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabricados em Vibro-Prensa ou equipa-
mento similar, para que atinjam a resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vabratórias, para que o concreto tenha o adensamento neces-
sário a sua resistência.
4- DIVERSOS:
4.1- O Transporte dos materiais fabricados, da fábrica até as vias públicas a serem pavimentadas,
ficarão a cargo do licitante vencedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o Colchão
de assentamento. O cimento e areia para o acabamento junto às guias e rejuntamento também.
Depois de executada a pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das guias, devidamente
compactado na largura do passeio público, ao longo da extensão, em qualidade suficiente para
seu devido escoramento.
4.2- Limpeza geral da obra: Constará de retirada de sobras de lajota, guias e demais entulhos
que tenham ficado no local durante a execução das obras.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiadas, através de contribuição de melhoria, a
importância despendida pelo Município, no total de R$ 135.459,45 (cento e trinta e cinco mil, quatro-
centos e cinqüenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), levando-se em conta a testada real
beneficiada dos imóveis particulares, ficando a cargo da municipalidade o valor das testadas onde
houver incidências sobre áreas lindeiras de propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobranças de contribuição de melhoria das
Ruas abaixo:
- Rua Djalma Noronha (Rua Saul Bertolacini até final da Rua) o custo será de R$ 154,00 (cento e
cinqüenta e quatro reais) por metro linear;
- Travessa Sorocabanos (Rua dos Sorocabanos até a Avenida Major Rangel) o custo será de R$
154,00 (cento e cinqüenta e quatro reais) por metro linear;
- Rua Jânio Quadros (Rua Voluntários de Avaré até a divisa com propriedade de Giuseppe Pocai)
o custo será de 154,00 (cento e cinqüenta e quatro reais) por metro linear;
- Travessa Projetada (Rua Julio Figueiredo até Rua Coronel João Cruz) o custo será de R$ 136,50
(cento e trinta e seis reais e cinqüenta centavos) por metro linear de testada;
- Rua XV de Novembro (1º trecho – Inscrição Cadastral: 4.148.022.00 e 4.155.009.00) o custo
será de R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos) por metro linear de testada;
- Rua Quinze de Novembro (2º trecho – Inscrição Cadastral : 4.148.023.00, 4.148.032.00,
4.139.014.00, 4.155.001.00, 4.155.008.00 e 4.155.013.00) o custo será de R$ 140,00 (cento e
quarenta reais) por metro linear de testada;
Observação: nos dois trechos da Rua Quinze de Novembro a guia já era existente.
- Rua Padre Maurício ( Rua Abílio Garcia até o final),o custo será de R$ 154,00 (cento e cinqüenta
e quatro reais) por metro linear de testada.
- Travessa Alvorada (trecho total) o custo será de R$ 139,12 (cento e trinta e nove reais e doze
centavos) por metros lineares.
Observação: A variação do custo do valor do metro linear entre as Ruas acima citadas, dá se pelo
fato das mesmas possuírem larguras diferentes.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
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5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à época dos
serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista que estes
serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator de absorção de
benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços correspondentes à
testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Djalma Noronha
01 Lucidio Fiusa de Toledo 362 224 04 5,00
02 Maria Toledo de Oliveira 224 05 5,00
03 Valentim Rillo 382 224 06 5,00
04 Misael Marques Neto 392 224 07 11,00
05 Imobiliária Vale Vilhena S/C 224 08 11,00
06 Sonia Maria de Abreu 224 09 12,00
07 Adelita Vieira dos Santos 372 224 15 5,00
08 João das Graças Gomes de Oliveira 380 224 17 5,00
09 Manoel dos Santos 224 18 5,00
10 Valetim Rillo 162 25 10,50
11 Paulo Taconha 403 162 26 11,00
12 Luiza Braga Mello 415 162 27 5,50
13 Antonio Evangelista 162 28 12,00
14 Odair Benatto 393 162 30 14,00
15 Adriano Marcos A Barbosa 413 162 31 5,50
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 3 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Travessa Sorocabanos
01 Associação Ferroviária Avareense 088 01 55,50
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 2 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Jânio Quadros
01 Hugo Ferraz da Silveira 014 03 79,50
02 Ilda Maria de Aguiar 014 23 29,83
03 Ilda Maria de Aguiar 014 30 49,67
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Travessa Projetada
01 Humberto Lutti Junior 413 04 30,00
02 Angela Danuzia Olindo Di Santi e Outros 413 06 30,00
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Padre Maurício
01 Norma Nascimento 156 05 29,20
02 José Carlos de Godoy 156 06 10,00
03 José Carlos de Godoy 156 07 10,00
04 Zeide Sab 156 08 10,00
05 Mário Lucas Pereira Garcia 015 156 09 14,50
06 Maria Nilza Vieira da Silva 148 14 14,27
07 Jorgina Aparecida de Oliveira 148 18 32,00
08 Flávio Salsoni Machado 148 34 19,73
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Travessa Alvorada
09 Carlos Vieira da Silva 148 16 10,00
10 Elza Vieira da Silva 148 17 9,45
11 Jorgina Aparecida de Oliveira 045 148 18 13,00
12 Francisco Salsoni 035 148 19 10,00
13 Telma Regina José Nieri 025 148 20 10,20
14 Alexandre Amaral da Silva 148 21 12,00
15 Flávio Salsoni Machado 148 34 13,30
16 Josival Agostinho Dantas 028 148 35 11,50
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Quinze de Novembro
01 José Reinaldo da Fonseca Junior 005 155 01 7,90
02 Gabriela Souza Rino e outra 025 155 08 55,60
03 Ruy Peixoto Ferraz 155 09 36,00
04 Hélcio Caetano de Lima 011 155 13 10,50
05 Domingos Rodrigues 139 14 20,00
06 Condomínio San Marino 044 148 22 37,30
07 Cláudio Mansur Salomão 148 23 27,81
08 José Canhestro Neto 030 148 32 27,81

Avaré, 24 de Agosto de 2006.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.

Edital de Notificação 020/2006
Referente a carta convite nº 125/06
Processo nº 332/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação em lajotas pré-fabricadas de
concreto, e implantação de guias pré-fabricadas de concreto nas Ruas Projetada de
Acesso ao IML, Rua Waldemar Perez (Antiga Rua 06) e Rua Manoel Aguilar.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com sede a Praça Juca Novaes, nº
1169, na cidade de Avaré, estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
52.172 de 23 de Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação em lajotas pré-fabricadas e implantação de guias pré-fabrica-
das, tudo de concreto.
Local: Rua Projetada de acesso ao IML, Rua Waldemar Perez ( Antiga Rua 06) e Rua Manoel
Aguilar.
Quantidade:
Guias: 670,80 ml
Lajotas: 2.665,80 m²
1- MATERIAIS
1.1- Lajota sextavada de concreto para passeio: Trata-se de revestimento fabricado com
mistura de agregados e cimento Portland, em formato hexagonal, com dimensões de 30 cm entre
arestas e 08 cm de espessura.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças pré-moldadas de concreto, desti-
nadas a definir o alinhamento dos passeios, bem como a delimitação de área pavimentada, nas
dimensões: Comprimento=80cm/Altura=30cm/Base=15cm/Topo=12cm.
1.3- Resistência: Deverão apresentar resistência à compreensão simples aos 28 dias de idade,
no mínimo, de 28 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fraturas ou outros defeitos, não podendo
apresentar deformações com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, devendo
também estar em conformidade com a NBR-9781 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1- Locação Topográfica da Obra: A obra Deverá ser demarcada, de acordo com o projeto da
Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nivelamento topográfico, visando dar o perfeito
escoamento necessário às águas pluviais em concordância com os passeios existentes.
2.2- Abertura e preparo de caixa: Deverão ser realizadas as abertura e preparo da caixa do
passeio, para posterior recebimento da pavimentação.
2.3- Colchão de Areia: Deverá ser executada uma camada de areia fina de estrada, com
espessura solta da ordem de 10cm, visando o recebimento da pavimentação.
2.4- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar compatível com as normas técni-
cas, devendo os mesmos progredir longitudinalmente ao eixo do passeio. As juntas das lajotas não
deverão ser maiores que 3mm.
2.5- Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento piso deverá ser rejuntado com arga-
massa de cimento e areia.
3-DIVERSOS:
3.1- Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabricados em Vibro-Prensa ou equipa-
mento similar, para que atinjam a resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vibratórias, para que o concreto tenha o adensamento neces-
sário a sua resistência.
3.2- O fornecimento e transporte de todos os materiais a serem utilizados na obra, ficarão a
cargo da contratada. Depois da execução da pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das
guias, devidamente compactado, ao longo da extensão, para contenção dos mesmos.
3.3- Limpeza geral da obra: A obra deverá ser entregue limpa, com a retirada de todo o entulho.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiadas, através de contribuição de melhoria,
a importância despendida pelo Município, no total de R$ 102.694,20 (cento e dois mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e vinte centavos), levando-se em conta a testada real beneficiada dos
imóveis particulares, ficando a cargo da municipalidade o valor das testadas onde houver incidên-
cias sobre áreas lindeiras de propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobranças de contribuição de melhoria das
Ruas abaixo será o seguinte:
- Rua Projetada - acesso ao IML, Rua Waldemar Perez ( Antiga Rua 06) e Rua Manoel Aguilar, o
custo será de R$154,00 (cento e cinqüenta e quatro reais)
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à época dos
serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista que estes
serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator de absorção de
benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços correspondentes à
testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
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6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte – Zona Cadastral : Setor 4 Nº do Imóvel Nº da quadra Nº do lote Testada

cadastral cadastral ml
Rua Projetada – acesso IML
01 Lavrotract T Implementos Agrícolas 125 02 155,00
02 Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 125 03 155,00
Rua Waldemar Perez ( Antiga Rua 06)
01 Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 125 03 51,50
02 Prefeitura Municipal de Avaré - Cemiterio 156 01 37,00
03 Séc. Segurança Publica Estado de. São Paulo 167 10 28,00
Rua Manoel Aguilar
01 Séc. Segurança Publica Estado de. São Paulo 167 01 112,30
02 Prefeitura Municipal de Avaré Sist. Lazer Res. Villagio Falanghe 123,30

Avaré, 25 de Agosto de 2006.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.

DECRETOS

Decreto nº 1.239, de 21 de agosto de 2006
(Dispõe a revogação do Decreto nº 1.174, de 11 de maio de 2.006, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 1.174, de 11 de maio de 2.006, que Dispõe sobre o
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde na Estância Turística de Avaré,  e dá outras
providências.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de agosto de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº.1241 de 24 de agosto de 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$755.000,00(setecentos e
cincoenta e cinco mil reais) para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.02.00 Divisão de Suprimentos

   3390.00.00 04.122.7001.2329-24 Manut. Do Gabinete do Prefeito 10.000,00
03. SECRETARIA MUNIC.ADMINIST
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.01 Depto. de Reparos e Manut. Maq.Vê

   3390.00.00 04.122.7001.2235-45 Manut.Serv. de Transporte 50.000,00
05. SECRET. MUNIC. DE HABITAÇÃO
05.02.00 Depto. de Habitação Social

   4590.00.00 16.482.5005.1042-78 Aquis. De terrenos p/viabil.habitac. 10.000,00
07. SECRETARIA MUNIC. SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.01 Gabinete do Secret. E Dependências

   3390.00.00 10.301.1009.2039-144 Manut. Dos serv. administrativos 10.000,00
07.01.02 Depto. de atendimento sanitário

   4490.00.00 10.301.1001.2001-173 Atendimento em clínicas básicas nos 5.000,00
07.01.05 Depto. de farmácia

   3390.00.00 10.303.1006.2028-200 Aquisição de medicamentos 100.000,00
   3390.00.00 10.303.1006.2028-201 Aquisição de medicamentos 100.000,00

07.01.09 Depto. de Transporte da Saúde
   3390.00.00 10.302.1003.2016-231 Remoção para hospitais da região 50.000,00

08. SECRET. MUNIC. DO BEM EST SO
08.01.00 Fdo. Munic. De Assist. Social

   3390.00.00 08.244.4002.2130-280 Atividades do Fdo. Social de Solid. 50.000,00
10. SECRET. MUNIC. DE ESPORTES
10.01.00 Gabinete do Secretário e Dependênc

   3390.00.00 27.122.3008.2114-301 Manut. E Conserv. De Bens Imov. 20.000,00
   3390.00.00 27.812.3008.2113-302 Manut. Dos serv. De transportes 20.000,00

11. SECRET.MUNIC.DE CULT. E  LAZ
11.02.00 Depto. de Gestão da Cultura e lazer

   3390.00.00 13.391.3001.2085-322 Conservação de bnes imóveis 30.000,00
   3390.00.00 13.392.3002.2090-326 Promoção de eventos culturais 50.000,00

12. SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Preserv.Educação e Fis.

12.03.01 Depto. de Preserv. Ambiental
   4490.00.00 15.451.5002.1035-358 Instalação de iluminação pública 50.000,00

13. SECRET. MUNIC. DA IND. E DESE
13.01.00 Gabinete do Secretário e Dependenci

   3390.00.00 22.122.7001.2328-369 Manut.da Secret.da Industria 10.000,00
14.02.00 Parque de Exposições – EMAPA

   3390.00.00 20.606.6001.2320-388 Manutenção do Pqe. De Exposições 50.000,00
15. SECRET.MUNIC. TRANSPORTE
15.02.00 Depto. Municipal de Transito
15.02.02 Setor de Eng.Fiscal.Contr.de Traf.

   3390.00.00 15.452.8001.2337-407 Manut. Das Atividades do prog. 50.000,00
15.03.00 Depto. de Pavimentação/Conservaça

   4490.00.00 17.512.5006.1046-424 Canalização de córregos e canais 30.000,00
16. SECRET.MUNIC.PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 20.606.6001.1083-452 Construção do boiodromo 60.000,00
TOTAL..................................... 755.000,00

Artigo 2º As despesas decorrentes das aplicações abertas no artigo anterior terão cobertura
oriunda de R$755.000,00(setecentos e cincoenta e cinco mil reais), por EXECESSO DE ARRECA-
DAÇÃO a se verificar no corrente exercício, em conformidade com a Lei 4320/64.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1242.  de 24 de Agosto de 2006
 (Dispõe sobre remanejamento de dotações orçamentárias e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei nº.783 de 08 de Dezembro de 2005 o crédito no valor R$ 70.000,00(Setenta Mil
Reais)   para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
06.00.00 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.03.00 Divisão Ensino Fundamental Recursos Próprios
06.03.01 Depto. Ens. Fundamental

   3.3.90.00 12.361.2001.2046-105 Transporte de Alunos Ensino Fundamental 70.000,00
TOTAL 70.000,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º.  Do artigo 143, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias
06.00.00 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.03.00 Divisão Ensino Fundamental Recursos Próprios
06.03.01 Depto. Ens. Fundamental

   3.3.90.00 12.361.2001.2046-106 Transporte de Alunos Ensino Fundamental. 70.000,00
TOTAL................................ 70.000,00

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

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Agosto de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Cerca de 6 mil crianças devem ser vacinadas contra pólio
A expectativa da

Secretaria Municipal
de Saúde de Avaré, é
de que até 6 mil cri-
anças menores de 5
anos recebam a se-
gunda dose da vacina
contra a poliomielite.
A vacinação ocorre
neste sábado (dia 26/
08) das 8 às 17 horas
em todos os postos de
saúde e PSFs. Além
disto haverá alguns
postos extras como:
Supermercado Kiba-
rato, Paulistão, Grill,
Jaú Serve (Rua Santa
Catarina) e Largo do
Mercado.

A meta estipulada
pelo Ministério da
Saúde é que 95% das
crianças sejam vaci-
nadas. A Secretaria
Municipal de Saúde
espera superar esta
meta, já que na cam-
panha da primeira
dose, realizada em ju-
nho, 98,8% das crian-
ças  menores  de  5
anos cadastradas em
Avaré receberam a
vacina .  Naquela
oportunidade 6.146
crianças foram vaci-
nadas. Hoje estão ca-
dastradas na Secreta-
ria da Saúde 6.217
crianças menores de
cinco anos em Avaré.

Para que a meta
seja atingida mais uma
vez com sucesso, a
campanha na Zona
Rural foi realizada no
último sábado. Duran-
te todo o dia, 20 equi-
pes de profissionais
percorreram diversas
propriedades aplican-

Objetivo da campanha é superar a meta
de 95% das crianças

DIVULGAÇÃO

Das 8h00 às 17h00
- Escola Municipal Orlando Cortez
(Rua Francisco Medaglia, 32 – Vila Operária

- Centro Social Urbano
(Rua Professor Amorim, s/nº - Plimec)

- Escola Matilde Vieira
(Praça Edmundo Trench, 104 – Centro)

- Escola Benê de Andrade
(Avenida Paranapanema, s/nº - Bairro São Luiz)

- Escola Salim Antonio Curiati
(Rua Antonio Ferreira Inocêncio, s/nº)

- Escola Cota Leonel
Rua Antonieta Pulucci, 533 – Alto da Boa Vista)

- Escola Elizabeth de Freitas
(Rua São Cristóvão, 77 – Jardim São Paulo)

- Escola Padre Emílio Immoos
(Avenida Paranapanema, 1211 – Santa Eli-
zabeth)

- Faculdade de Ciências e Letras de Avaré
(Praça Romeu Bretas, 163 – Centro)

- Escola Maria Nazareth
(Avenida João Manoel Fernandes, 400 –
Bairro Camargo)

- PAS Vera Cruz
(Rua Romeu Bretas, 163 – Centro)

- PAS Bairro Alto
(Rua Minas Gerais, s/nº)

- PAS Bonsucesso
(Rua Maneco Dionísio, 318)

- PAS Brabância
(Praça Armando de Paula Assis, s/nº)

LOCAIS DE VACINAÇÃO

- PAS Jardim Brasil
(Avenida Salim Antonio Curiati, s/nº)

- Centro de Saúde
(Rua Acre, 1281)

- PSF I
(Rua Benedito A. C. de Souza, 212)

- PSF II
(Rua Júlio Batista, 451 – Jardim Presidencial)

- PSF III
(Rua Conceição L. P., 271 – Paineiras)

- PSF IV
(Rua Seme Jubran, 980 – Paraíso)

-  Pedágio SAL
- Sup. Kibarato
- Sup. Grill
- Sup. Jaú Serve (Rua Santa Catarina)
- Sup. Paulistão
- Sup. Saladão
- Mercado Municipal

Das 8h00 às 9h00
- Santa Casa de Misericórdia de Avaré
(Rua Paraíba, 1009 – Centro)

Das 9h30 às 12h00
- Capela Nossa Senhora Aparecida
(Rua Maestro Amílcar, s/nº - Bairro Ipiranga)

Das 12h30 às 17h00
- Creche Ana Soares
(Rua Emílio Figueiredo, 185 – Jardim Tropical)

do vacinas nas crian-
ças. De acordo com a
enfermeira Hilda Gam-
bini Uiema, responsá-
vel pela Campanha de
Vacinação, o resultado
foi considerado um
grande sucesso.
“Além de poder apli-
car a vacina em um
número maior de cri-
anças, desta vez nós
fizemos um mapea-
mento da Zona Rural.
Agora temos informa-
ções importantes so-
bre o número de cri-
anças em cada região”,
comentou.

É importante que
as mães levem a car-
teira de vacinação da
criança.

No Estado
A Secretaria de

Estado da Saúde pre-

tende vacinar neste
sábado pelo menos
3,1 milhões de crian-
ças com até 5 anos
contra paralisia infan-
til. A expectativa é
atingir a meta de 95%
de adesão. O Estado
tem cerca de 3,2 mi-
lhões de crianças nes-
ta faixa etária.

Como nas edições
anteriores, a Secreta-
ria enviará a dupla Zé
e Maria Gotinha para
divulgar a campanha
em cidades paulistas.
Na campanha deste
ano cerca de 21 mil
postos de vacinação,
50 mil profissionais e
4,8 milhões de doses
de vacinas contra po-
liomielite estarão à dis-
posição da população
em todo o Estado.

A Vacina
A vacina contra a

pólio é segura e os
efeitos colaterais são
extremamente raros.
Quem não tomou na
primeira fase deve ir a
esta, em 26 de agosto.
Quem tomou a primei-
ra dose também deve
ir ao postos de saúde
agora, completando a
imunização contra pa-
ralisia infantil.

Caracterizada por
febre, mal-estar, ce-
faléia e, em certos
casos,  paralisia,  a
poliomielite deve ser
imediatamente notifi-
cada para a vigilância
epidemiológica da
região.


