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Nesta semana a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré deu
início aos trabalhos
para a pavimentação da
segunda pista da Ave-
nida Espanha. De início
estão sendo feitos os
trabalhos de terrapla-
nagem e colocação de
guia. Tão logo este pri-
meiro trabalho seja con-
cluído será iniciada a
colocação da pavimen-
tação asfaltica.

A pavimentação
será iniciada no Bairro
Vera Cruz, no cruzamen-
to com a Avenida Car-

Prefeitura inicia pavimentação da
segunda pista da Avenida Espanha

mem Dias Farias e nes-
te primeiro momento irá
até a entrada do Bairro
do Camargo. Neste lo-
cal será feito um acesso
provisório para melho-
rar a entrada no bairro.

Com a pavimenta-
ção da segunda pista da
Avenida Espanha, a Pre-
feitura estará corrigindo
um problema grave de
trânsito, já que a aveni-
da recebe um grande
fluxo de veículos e por
estar utilizando apenas
uma mão da avenida,
este trânsito torna-se
perigoso.

Do dia 8 ao dia 12
de agosto, a Coordena-
doria da Saúde Bucal,
da Secretaria Municipal
de Saúde de Avaré, es-
tará realizando exames
para a prevenção do
câncer de boca. Os
exames serão realiza-
dos das 8 às 16 horas
no Centro de Saúde da
Rua Acre.

Esta campanha será
realizada a pedido do
Hospital Amaral Carva-
lho, de Jaú, que futura-
mente pretende instalar
em Avaré um Centro de

Secretaria da Saúde realiza campanha de
prevenção ao câncer de boca

Referência. “Hoje os
casos de câncer de boca
detectados em Avaré
são enviados ao Hospi-
tal Amaral Carvalho.
Com essas campanhas
de prevenção pretende-
mos detectar a incidên-
cia de câncer no início e
diminuir o número de
encaminhamentos para
Jaú”, disse Roberto Bi-
riba, Supervisor da Saú-
de Bucal em Avaré. A
campanha está sendo
coordenada pela Coor-
denadora da Saúde Bu-
cal de Avaré, Fernanda

Cristina Mello Chaddad.
A campanha de pre-

venção que acontecerá
de 8 a 12 de agosto, será
realizada pela equipe de

dentistas da Secretaria
Municipal de Saúde, com
o acompanhamento de
estagiários do Hospital
Amaral Carvalho.

A Secretaria Mu-
nicipal do Bem Estar
Social entregou na
última semana cerca
de 160 cobertores
para os mais neces-
sitados. Foram 60
cobertores para as
famílias carentes do
acampamento “Terra
Para Quem Nela Tra-
balha” e outros 100
cobertores entregues
a Fundação Padre
Emílio Immos, que
foram recebidos pelo

Secretaria do Bem Estar
Social entrega 160

cobertores
presidente da entida-
de, o Padre Jair Be-
nedito dos Santos.

Dos 100 cober-
tores entregues na
Fundação Padre
Emílio Immos, foram
80 novos e 20 usa-
dos, que foram obti-
dos através de doa-
ção da campanha do
agasalho. No acam-
pamento “Terra Para
Quem Nela Traba-
lha” todos os 60 co-
bertores são novos.

páginas.p65 05/08/2005, 19:401



AVARÉ, 06 DE AGOSTO DE 20052

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

RUA RIO GRANDE DO SUL  Nº 1810
(   3711-2555

semanarioavare@yahoo.com.br

Diretor Presidente:  Rodivaldo Ripoli
Diretor Vice Presidente:  João Batista Leme
Diretor Responsável: João Luiz Ramalho

EXPEDIENTE

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

IMPRESSÃO: MARIA CANDIDA
GUTIERRES DOS SANTOS - ME

GRÁFICA E EDITORA
 RUA 9 DE JULHO, 1094 - CENTRO - ITAÍ - SP

FONE: (14) 3761-2298 / 9707-7877

Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré,
criado pela Lei municipal nº 037/2001 e Registrado no

Livro de Jornais Oficina Impressora Empresas de
Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17 (dezessete)

em 08.03.2004.

Esta é uma publicação semanal, com circulação às
sextas-feiras, podendo ser retirada em bancas de

jornais e repartições públicas.

Tiragem: 3.000 exemplares

INEDITORIAIS

Fundação Regional Educacional de Avaré

Resumo de Extrato de Contrato

A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, torna públi-
co para ciência dos interessados do Extrato de Contrato, refe-
rente a contratação efetuada no mês de julho do ano de 2.005,
regido pela Lei Federal nº 8.666/93, a saber:-

Contratante:-  Fundação Regional Educacional de Avaré
Contratado:-  Rodrigues & Pieri Ltda.
Processo:-  019/2005
Modalidade:-  Dispensa de Licitação nº 008/2005
Objeto:-  Prestação de serviços de desenvolvimento, hospeda-
gem (35 e-mails, espaço 500 MB e banda para download e
upload 10 GB) e manutenção de Web Site da Fundação Regional
Educacional de Avaré.
Valor Total:- R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).
Prazo de Vigência:-  12 (doze) meses.
Data de Assinatura:-  08 de Julho de 2.005.

Contratante:-  Fundação Regional Educacional de Avaré
Contratado: - Atlântica Construções Comércio e Serviços Ltda.
Processo:-  018/2005
Modalidade:-  Carta Convite nº 005/2005
Objeto:-  Contratação de uma empresa, em regime de empreitei-
ra por preço global, para prestação de serviços de reforma do
telhado pavimento superior, lado esquerdo, localizado na Fun-
dação Regional Educacional de Avaré, a ser executado de acor-
do com o projeto básico, em anexo.
Valor Total:-  R$ 28.055,00 (Vinte e oito mil e cinqüenta e cinco
reais).
Prazo de Vigência:-  30 (trinta) dias.
Data de Assinatura:-  14 de Julho de 2.005.
Avaré, Agosto de 2.005

Marilda Rita de Lima Rossetto
Diretora Executiva - FREA

PROCESSO SELETIVO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
BAIRRO VILA ESPERANÇA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convocados os moradores do bairro Vila Esperança, nesta
cidade de Avaré, Estado de São Paulo, para participarem da
Assembléia Geral de fundação da Associação de Moradores do
Bairro Vila Esperança, que será realizada no dia 28 de Agosto
de 2005, a partir das 8:00 horas com término previsto para as
17:00 horas.
Local: Quadra Poliesportiva (Comparecer munido de documento)
Em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:
1 – Fundação da Associação dos Moradores do Bairro Vila
Esperança;
2 – Aprovação do Estatuto da Entidade;
3 – Eleição e Posse da Diretoria para o Biênio 2005/2006;
4 – Outros assuntos de interesse geral.
Avaré, 02 de Agosto de 2005

PROCESSO SELETIVO Nº 11/2005

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, comunica a classi-
ficação geral do processo seletivo 11/05:
Emprego público: Estagiário – Educação Física
CLAS. INSCR. NOTA. NOME
01º 004/05 50,0 Jonatas Rodrigues de Campos
02º 003/05 50,0 João Paulo Biglia Assis
Emprego público: Estagiário – Direito
CLAS. INSCR. NOTA. NOME
01º 006/05 82,5 Ralf Conde
02º 014/05 62,5 Leônidas Denis de Lima
03º 003/05 60,0 Bruno Duarte da Silva
04º 005/05 60,0 Liandra Shizue Soussume
05º 012/05 60,0 Leonardo Pires Ripoli
06º 007/05 57,5 Carlos Humberto Cavalheiro
07º 008/05 57,5 Bethania Monteiro Tamassia
08º 002/05 55,0 Sabrina Esteves Meneguetti
09º 001/05 55,0 Cristiane Fermiano
10º 010/05 50,0 Maria Fernanda Negrão
Emprego público: Estagiário - Administração
CLAS. INSCR. NOTA. NOME
01º 001/05 62,5 Ana Claúdia Silva Botelho
Avaré, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 58/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de VIGIA NO-
TURNO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
13º 00493 Cláudio Roberto Vaz
14º 06557 Eric Evandro Florêncio Barboza
15º 02833 Cláudio Aparecido Munhoz
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 59/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICÓLOGO
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
02º 3709 Lucia Yoko Osawa de Oliveira
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 60/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de FISIOTERA-
PEUTA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
02º 2665 Daniele Cristina Gil
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 61/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de TERAPEUTA OCU-
PACIONAL  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
02º 6266 Luciane Souza Santana Morandini
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 62/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de RECEPCIO-
NISTA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
09º 1502 Danilo José do Amaral
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 63/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE EN-
FERMAGEM do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
15º 5102 Teresinha Borges
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 64/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MONITOR do
Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
44º 4233 Maria  Bethânia Franzolin Telles
45º 2647 Ana Paula Costa
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 65/2005

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
11º 2486 Rosilei Regina Marques
12º 4335 Maria Elizabeth Osório Silva
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 66/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL
GERAL ESCOLAR  do Concurso Público homologado pelo De-
creto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorroga-
do através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/
09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
29º 4835 Eliana Claro
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, 05 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO CONVITE

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : A.A.de  J Cordeiro Tintas EPP
Objeto : Aquisição  de tinta Viária  Emborrachada, com e sem
microesfera
Valor :  R$ 10.614.00 (dez mil seiscentos  e quatorze reais)
Referente : Convite 092/05 – Processo 186/05 , de 22/06/05
Contrato:  27/06/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Dorival Dionizio Gomes ME
Objeto : Fornecimento de 90 (noventa) cotas de gás em cilin-
dros P-45  e 08 (oito) cotas de gás botijão P-13
Valor :  R$ 12.118.40 (doze mil, cento e dezoito reais e quarenta
centavos)
Referente : Convite 093/05 – Processo 189/05 , de 24/06/05
Contrato:  12/07/05
Vigência :  12 /07/05  à 31/12/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : D.B. Porto -ME
Objeto : Aquisição de 800 (oitocentos) vidros refletores em po-
licarbonato em luminárias abertas de lâmpadas a vapor de sódio
360W em diversas ruas, na rede de iluminação pública.
Valor :  R$ 18.000.00 (dezoito mil reais).
Referente : Convite 094/05 – Processo 196/05 , de 05/07/
2005
Autorização de compra:  19/07/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Angela Regina Gomes Barreto da Silva ME
Objeto : Contratação de Empresa de prestação de serviços de
manutenção e consertos em equipamentos odontológicos e
ambulatoriais .
Valor : R$ 19.200.00.(dezenove mil e duzentos reais)
Referente : Convite 096/05 – Processo 200/05 , de 18/07/05
Contrato: 21/07/2005

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Celso da Conceição ME
Objeto : Aquisição de 300 (trezentas) cestas básicas.
Valor :  R$ 8.550.00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais)
Referente : Convite 097/05 – Processo 203/05 , de 07/07/05
Autorização de compra:  13/07/05

Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Escrilimphi Material de Escritório, Limpeza e Higie-
ne Osasco Ltda. -ME
Objeto : Aquisição de materiais de limpeza
Valor :  R$ 16.385,00 (dezesseis mil e trezentos e oitenta e cinco
reais)
Referente : Convite 099/05 – Processo 205/05 , de 04/07/05
Autorização de compra:  07/07/05

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº 070/05 Processo nº 199/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Embras Empresa Brasileira de Sistema S/C Ltda -
EPP
Objeto : Contratação de empresa para fornecimento de servi-
ços relacionados a aplicações  Web.
Valor :  R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Data Assinatura Contrato :30/06/05

Modalidade: Dispensa nº 072/05  Processo nº 206/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada :Figueiredo S/A
Objeto : Aquisição de 1 motocicleta, 125 cilindradas, movida a
gasolina, motor 4 tempos, com bagageiro e 1 capacete .
Valor :  R$ 5.380,000 (cinco mil, trezentos e oitenta reais)
Data Assinatura Autorização de Compra : 05/07/05

Modalidade: Dispensa nº 073/05  Processo nº 210/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Transvale Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
Objeto : Contratação de Empresa para fornecimento de má-
quinas, equipamento e material para execução de pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ com base de solo brita com espessu-
ra de 15 cm.

Valor :  R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais)
Data Assinatura Contrato : 01/07/05

Modalidade: Dispensa nº 074/05  Processo nº 212/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Rosana Aparecida Martins Theodoro -ME.
Objeto : Aquisição de instrumental para uso odontológico no
PSF IV- Dr. Carlos Aparecido Bandeira .
Valor :  R$ 2.659,07 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais e sete centavos)
Autorização de Compra : 04/07/05

Modalidade: Dispensa nº 075/05  Processo nº 214/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada :Acesso Informática Marilia Ltda.
Objeto : Contratação de empresa especializada para atualização
do Código Tributário do Município de Avaré, em meio magnético.
Valor: R$ 4.600,00 (quatro mil, seiscentos reais)
Data assinatura contrato: 12/07/05

Modalidade: Dispensa nº 076/05  Processo nº 217/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada :Fernanda Aparecida Rapuzeiro ME
Objeto : Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de máquinas, equipamentos e mão de obra, destinada a
implantação de guias de concreto pré moldada e lajotas sexta-
vadas de concreto, pré fabricadas 30cm X 30cm por 8 cm de
espessura, com Mpa de resistência, tudo conforme normas téc-
nicas específicas.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Data assinatura contrato:  04/07/05

Modalidade: Dispensa nº 077/05  Processo nº 224/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada :J.C. Distribuidora Comercial Ltda
Objeto : Aquisição de cesta básica para o funcionalismo Munici-
pal  do mês de julho
Valor: R$ 118.668,00 (cento e dezoito mil, seiscentos e sessen-
ta e oito reais)
Data assinatura contrato:  20/07/05

Modalidade: Dispensa nº 078/05  Processo nº 234/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Alimentar Comércio de Produtos Alimentícios  Ltda
Objeto : Aquisição 4.000kg coxa e sobrecoxa de frango, 3.000kg
salsicha de 1ªqualidade, 1.000kg salsicha ao óleo.
Valor: R$ 49.830,0 (quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais)
Data assinatura contrato: 25/07/05

Modalidade: Dispensa nº 065/05  Processo nº 192/05
Contratante : Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada : Sr. Benedito de Carvalho
Objeto : Contratação de mão de obra de pedreiro, carpinteiro,
eletricista e pintor para a construção de sanitários masculino no
parque de exposição Fernando Cruz Pimentel, com uma área
total a construir de 121,00m².
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Data assinatura contrato: 15/06/05

EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO

Modalidade: Tomada de Preço nº 013/05  Processo Nº 182/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Insight  Informática Ltda - ME
Valor global:  R$ 126.850,00 (cento e vinte seis mil, oitocentos
e cinquenta reais)
Objeto:  .Aquisição de Sistema de Controle de Horário compos-
to de Softwere, Virtual Biométrico, Gôndola para suporte do
Relógio Biométrico e Manutenção.
Data da assinatura do contrato: 18/07/05

Modalidade: Tomada de Preço nº 014/05  Processo Nº 185/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Avaré Veículos Ltda
Valor global: R$ 38.869,00 (trinta e oito mil, oitocentos e ses-
senta e nove reais)
Objeto: Aquisição de um carro para o centro de Referência da
Saúde do Trabalhador.
Autorização de Compra: 14/07/05

EXTRATO CONTRATO  INEXIGIBILIDADE

 Modalidade: Inexigibilidade: nº 008/05  Processo Nº 201/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Serv Imagem Sul Assistência Técnica Ltda
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Valor global: R$ 25.033,68 (vinte cinco mil, trinta e três reais)
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção e fornecimento de peças para equipamento de raio x.
Data da assinatura do contrato:  01/07/05

Modalidade: Inexigibilidade: nº 010/05  Processo Nº 214/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Ricardo Martinez
Valor global: R$ 49.880,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e
oitenta reais)
Objeto: Aquisição de 146 troféus  1º lugar, 141 troféus 2º,  148
troféus 3º lugar.
Data da assinatura do contrato: 01/07/05

Modalidade: Inexigibilidade: nº 011/05  Processo Nº 216/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: 1) TV Record de Bauru Ltda, 2) TV Studios de Jaú
S/A, 3) TV Bauru S/A
Valor global: R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), sendo R$
8.000,00 (oito mil reais) para TV Record, R$ 8.000,00 (oito mil
reais) para TV Studios de Jaú S/A, R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para TV Bauru S/A
Objeto: Contratação de emissoras de TV na divulgação do XXVII
Campeonato Nacional Quarto de Milha e XXVI Potro do Futuro
Data da assinatura do contrato: 05/07/05

Modalidade: Inexigibilidade: nº 012/05  Processo Nº 229/05
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Conam – Consultoria em Administração Municipal Ltda
Objeto:  Contratação de empresa para licenciamento temporário
de software incluído os serviços de manutenção no sistema de
finanças públicas municipais.
Valor Global:  R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), sendo 12
(doze) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais .
Data da assinatura do contrato: 25/07/05
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica Revogado  a Concorrência Pública  nº 007/05- Proces-
so nº 180/05
Objetivando a permissão de uso da lanchonete, assim como a
casa e a cobertura da garagem para guardar lanchas, localiza-
das na  Ponta dos Cambarás, as margens da represa Jurumirim,
em conformidade com disposto no caput do artigo 49, da Lei
8.666/93.
Revogado em:  18/07/05

Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

SESSÃO 01-08-2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO - PRESIDENTE
- Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao
mesmo que através do setor competente possa estar contra-
tando um profissional com experiência necessária para a fun-
ção de açougueiro, para realizar os serviços de desossa e
descarne na Cozinha Piloto.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário, seja instalada uma
depressão na Avenida Paranapanema altura do nº 446, com o
objetivo de coibir os veículos que circulam em alta velocidade e
que até mesmo disputam “rachas” no local, bem como, que seja
estudada a possibilidade da referida avenida vir a ser uma das
próximas vias a receber uma “Lombada Eletrônica”, já que há
várias reivindicações de moradores das proximidades, que re-
ceiam pela segurança principalmente das crianças que circulam
no local, em virtude da “Casa da Criança Santa Elizabeth”, levan-
do em conta, lamentavelmente, o acidente fatal ocorrido no mês
de Julho de 2.003, que vitimou uma menina de três anos que ia
para a casa, saindo da referida entidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa efetuar melhorias nos banheiros do posto de saúde
da Rua Acre, que se encontram em situação precária. Sendo
que um dos banheiros se encontra lacrado por falta de condi-
ções de uso, e o outro está com infiltração, rachadura, os azu-
lejos estão soltando, e vários buracos podem ser constatados
no mesmo.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo solicite
junto ao setor competente da administração, a limpeza das ruas
do Bairro Duílio Gambini, com a retirada de entulhos e lixos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo solicite
junto ao setor competente da administração, a limpeza das ruas
do Bairro do Camargo, com a retirada de entulhos e lixos joga-
dos pelas praças.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que através
do setor competente, providencie o nivelamento do meio fio na
Rua Dr. Felix Fagundes, entre os números 475 e 352 (em frente ao
antigo Supermercado Avaré), visto que o mesmo está causando
o empoçamento de água e conseqüentemente mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que o mesmo solicite junto ao setor competente da administra-
ção, providencias quanto ao nivelamento da Avenida Espanha,
próximo ao numeral 723.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que através
do setor competente, providencie o nivelamento do meio fio na
confluência das ruas Sergio Barreia e Bento Vianey de Oliveira
Salles, Bairro Águas do Camargo, visto que o mesmo está cau-
sando o empoçamento de água e conseqüentemente mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que através
do setor competente possa efetuar melhorias na iluminação pu-
blica da Rua do Calvário, Jardim Vera Cruz, na altura do nº 123.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que através do setor
competente providencie reparos nos aparelhos do Posto de
Saúde do Centro Comunitário Bandeirantes.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor respon-
sável pelo sistema viário, viabilize estudos nas proximidades da
Santa Casa Local, a fim de que seja ampliado o espaço para
estacionamento de veículo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competen-
te do município providencie a limpeza do terreno baldio existente na
Rua Distrito Federal ao lado do nº 1.255, visto que o mesmo se
encontrar abandonado sem o corte de grama e limpeza, propician-
do o surgimento de ratazanas e bichos peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente do município providencie ou determine o conserto da cal-
çada existente na Rua Nove de Julho, defronte ao nº 1689.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente efetue a troca das lâmpadas de três postes da Rua Jairo
Amorim, entre os números 18 e 89 - Residencial Avaré I, por
lâmpadas a vapor de sódio, propiciando assim uma melhor ilumi-
nação no local e maior segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente efetue a troca da lâmpada da Rua Antonio D’Agustini em
frente ao numeral 1101- Brabância II, por lâmpada a vapor de
sódio, proporcionando assim, melhor luminosidade no local e
maior segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente forneça ao Procon melhores recursos e infra-estrutura
como a contratação de mais funcionários e a instalação de mais
linhas telefônicas, entre outros recursos que se fazem atual-
mente necessários, visando melhor atendimento ao cidadão.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que o mesmo solicite junto ao setor competente da administra-
ção, a instalação de um semáforo na confluência das ruas Bahia
e Rio Grande do Norte, visando melhorar o trânsito no local, e
assim evitar acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que o mesmo solicite junto ao setor competente da administra-
ção, a colocação de placas indicativas de nomes nas Praças
Públicas do município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que o mesmo solicite junto ao setor competente da administra-
ção, a instalação de um semáforo na confluência das ruas Ma-
ranhão e Goiás.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que o mesmo solicite junto ao setor competente da administra-
ção, a colocação de uma placa de identificação na Rua Adelino
A. Ferreira.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que o mesmo solicite junto ao setor competente da administra-
ção, a colocação de placas de sinalização no semáforo da Rua
Santos Dumont, no Bairro Brabância, indicando os sentidos Bairro/
Centro e Centro/Bairro e demais localidades.

ROBERTO ARAUJO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que seja dado a um dos
próprios públicos o nome do saudoso Sr. FÁBIO LUIZ DAFFARA.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
construir mais salas de aula ou um anexo junto à Escola Munici-
pal “Maria Nazareth ABS Pimentel”, no Bairro “Água do Camar-
go”, no sentido de receber todos os alunos da “Escola Municipal
do Pólo”, onde vem funcionando precariamente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que a Secretaria de Trans-
porte e Sistema Viário, através do competente Secretário Pedro
Luiz de Souza, estude a possibilidade de colocar redutores de
velocidade nos locais que tiveram alterada a preferencial da via
pública.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
incluir no cronograma de obras da municipalidade a pavimenta-
ção gratuita do bairro: “Vila Esperança”, que necessitam e, mui-
to, dessa benfeitoria.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
fornecer almoço, tipo “marmitex” para os servidores da limpeza
pública (“garis”), tendo em vista que os mesmo não contam com
esse auxílio.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do Senhor Secre-
tário de Administração implante no município um setor de cobran-
ça não ativo, o que possibilitará ao contribuinte inadimplente no
exercício a possibilidade de regularização de suas pendências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que determine com urgência
ao setor competente, a conservação da quadra poli esportiva
localizada na Vila Jardim, uma vez a população está impossibili-
tada de utilizar a mesma por causa do mato.

REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Chefe do Executivo

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Pesar pelo falecimento do Sr. ORLANDO GIRALDI
- Pesar pelo falecimento do Sra. YONE TADAKORO HAYASHI
- Pesar pelo falecimento do Sr. LUTFALLA AURANI
- Votos de parabenizações a equipe de Judô Masculino de Ava-
ré, pela conquista da medalha de “Bronze” por Equipe, nos “49º
Jogos Regionais”, realizados na cidade de Jundiaí, elevando
mais uma vez o nome de nossa querida Estância Turística, em
um dos maiores e mais importantes eventos esportivos do Esta-
do de São Paulo.
- Votos de parabenizações a equipe de Basquetebol Masculino
de Avaré, pela conquista do 3º Lugar na categoria até 21 anos,
dos “49º Jogos Regionais”, realizados na cidade de Jundiaí.
- Efusivas parabenizações pela posse do Conselho Diretor do
Rotary Club de Avaré Jurumirim para o Ano Rotário 2005/2006,
ocorrida em 30 de junho de 2005.
- Efusivas parabenizações pela posse da Diretoria Dedicação e
Trabalho do Centro Avareense para o Biênio 2005/2007, ocorri-
da em 15 de julho de 2005.
- Seja oficiado efusivas parabenizações pela posse do Conse-
lho Diretor do Rotary Club de Avaré para o Ano Rotário 2005/
2006, ocorrida em 28 de junho de 2005.
- Efusivas parabenizações pela posse da Diretoria do Lions
Clube de Avaré para o ano leonístico 2005/2006, ocorrida em 14
de julho de 2005.
- Ao Conselho Tutelar para que o mesmo forneça a esta casa de
Leis, cópias das listagens de espera nas creches do município,
tanto públicas como das filantrópicas, para que possamos ter
um panorama da demanda não atendida atualmente.
- A Secretaria Municipal da Educação para que a mesma informe
a esta casa de Leis, quais os motivos que levaram a suspensão
do início das aulas marcado para o dia 27 de julho de 2005.
- Voto de agradecimento ao Ilustríssimo Senhor Manoel Ribeiro
Rodrigues, MD. Coordenador do Projeto “Todos os Cantos” da
Secretaria de Estado da Cultura, pelo seu empenho na cessão
gratuita de livros didáticos e infantis para serem distribuídos às
entidades assistenciais de nosso município.
- Efusivas parabenizações a Cia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio
Pardo, pela realização do XIII Rodeio Crioulo Interestadual de Laço,
ocorrido nos dias 22, 23 e 24 de julho na Fazenda Rio Pardo.
- À Secretaria Municipal do Bem Estar Social para que a mesma
informe a esta casa de Leis, quais os programas que estão
sendo desenvolvidos para o atendimento de crianças e adoles-
centes e em quais locais estão funcionando, bem como informe
qual é o número atual da demanda não atendida.
- Efusivas parabenizações a dupla Henrique Paixão e Fernando,
pela conquista do 3º lugar na Prova de Duathlon revezado cate-
goria livre masculino, ocorrida no dia 31 de julho de 2005.
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- Efusivas parabenizações a dupla Juninho e Mauro Hilário, pela
conquista do 2º lugar na Prova de Duathlon revezado categoria
livre masculino, ocorrida no dia 31 de julho de 2005.
- Efusivas parabenizações a dupla Marcos Vinicios e Carlos Au-
gusto, pela conquista do lº lugar na Prova de Duathlon revezado
categoria livre masculino, ocorrida no dia 31 de julho de 2005.
- Efusivas parabenizações a dupla Adriana e Pâmela da cidade de
Itatinga, pela conquista do lº lugar na Prova de Duathlon reveza-
do, categoria livre feminino, ocorrida no dia 31 de julho de 2005.
- A CEAGESP, SEBRAE-SP, CATI, Prefeitura Municipal através da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento e todas associações
parceiras do programa “Barracão do Produtor” recentemente
inaugurado, efusivas parabenizações pela brilhante iniciativa
que deverá trazer ao município e região uma excelente oportuni-
dade de comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros pro-
duzidos pelos pequenos produtores de Avaré e região.
- Efusivas parabenizações a dupla Deira e Cássia da cidade de
Avaré, pela conquista do 2º lugar na Prova de Duathlon reveza-
do categoria livre feminino, ocorrida no dia 31 de julho de 2005.
- Efusivas parabenizações a Delta Art’s Fibra, pela organização
e realização da Prova “I Duathlon Revezado Hipertensão”, ocor-
rida no dia 31 de julho de 2005.
- Pesar pelo falecimento do Senhor João Marcos Fiorini
- Votos de parabenizações à Agência de Turismo da Eduvale
pelo vôo turístico às Serras Gaúchas realizado no mês de julho,
o qual levou o nome de Avaré até o Estado do Rio Grande do Sul,
bem como proporcionou um momento único aos avareenses
que tomaram parte nessa excursão.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Pesar pelo falecimento do Sra. MARIA DA PIEDADE VASCON-
CELOS PAULUCCI
- Votos de parabenização aos músicos avareenses, Ronaldo
Peres ( Acordes ), Lito Puleio (Albatroz), João Elias Gonçalves
(A Sétima Rosa), Wilson Teixeira (Canção de Estrada), José
Donizeti Costa Júnior (Canção da Madruga), Alex Sandro (Con-
tos de um Poeta), Leandro Minas e Paulo Roberto (Minas Delírio
Barroco), Ronaldo Peres (Numa só Palavra), Cacau (Poetando),
Leandro Minas e Paulo Roberto ( Uma Noite, Um Violão, Uma
Bossa), Luciano Rigobelo (Um Beijo), Gil do Cavaco (Volta pra
Casa), pela classificação para a Final Avareense da 23ª FAM-
POP, o que só vem demonstrar a riqueza de nossa Estância
Turística, não apenas como “A terra do verde, da água e do sol”,
mas também como “A terra da Música”.
- Votos de parabenizações a equipe Masculina de Xadrez de
Avaré, pela conquista do 3º Lugar Geral da categoria Livre, nos
“49º Jogos Regionais”, realizados na cidade de Jundiaí.
- Votos de parabenizações a equipe Feminina de Judô de Avaré,
pela conquista do 3º Lugar Geral nos “49º Jogos Regionais”
realizados na cidade de Jundiaí, e especialmente as atletas Na-
randra Nakamura de Oliveira e Thalita Fragozo Gonçalves, pela
conquista da medalha de ouro no Nague-no-Katá, Rosemeire da
Silva Pereira, pela conquista da medalha de ouro na categoria
super-ligeiro, e Marcela Augusta Rosica, pela conquista da me-
dalha de bronze na categoria pesado
- Votos de parabenizações a equipe de Handebol Masculino de
Avaré, pela conquista do 2º Lugar Geral na categoria até 21 anos
nos “49º Jogos Regionais”, realizados na cidade de Jundiaí.
- Votos de parabenização ao Ilmo. Sr. Tônio Chaccon, DD. Secre-
tário Municipal da Cultura, votos estes extensivos a toda Comis-
são Organizadora, pelo empenho e brilhantismo com que foi con-
duzida à fase Pré-eliminatória Avareense da “23ª FAMPOP”.
- Ao Ilmo. Capitão PM, Sr. André Luís de Oliveira, DD. Comandan-
te da Polícia Militar de Avaré, a fim de que seja intensificada a
fiscalização dos ciclistas e motociclistas que trafegam irregular-
mente pelas vias públicas, tendo em vista o constante tráfego
de ciclistas pelas calçadas e pela contra-mão, além de motoci-
clistas que efetuam ultrapassagens pela direita, pondo em risco
a segurança de pedestres e demais condutores.
- À TELEFONICA S/A para que informe esta casa, qual o proce-
dimento a ser adotado para que seja instalado em nossa cidade
um “TELEFONE PÚBLICO PARA SURDOS”, como os mais de 570
já instalados em todo o Estado de São Paulo, inclusive em cida-
des da região, como Botucatu, Jaú, Lençóis Paulista e Piraju.
- Votos de parabenizações aos árbitros avareenses, Marina
Martins Costa ( Handebol - Praia Grande - 1ª Região Esportiva),
Giovana Lara Barbosa ( Handebol - Assis 7ª Região Esportiva),
Lúcia Soares de Macedo ( Futsal - Sertãozinho - 5ª Região
Esportiva), Marcelo Odair Gomes Ribeiro ( Futsal - Jundiaí - 8ª
Região Esportiva), Lourival Barboza Júnior ( Futsal - Jundiaí - 8ª
Região Esportiva), e Marco Antonio de Oliveira ( Futebol - Araras
- 4ª Região Esportiva), pela competência, seriedade e profissio-
nalismo com que representaram mais uma vez nossa cidade
nos Jogos Regionais, um dos maiores e mais importantes even-

tos esportivos do Estado de São Paulo.
- Ao Senhor Cláudio Salomão para que compareça a esta Casa
de Leis com intuito de prestar esclarecimentos aos vereadores
com relação a notícias veiculadas na imprensa local reportando
prováveis irregularidades em cursos da Faculdade Eduvale.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- A SABESP para que informe a esta casa de leis sobre a possi-
bilidade de estar instalando mais postos de atendimento a popu-
lação em nosso município.
- Votos de parabenizações ao repórter e editor Chico Santana,
competente profissional da área de imprensa do município, que
agora integra a equipe jornalística da Rádio Interativa FM.
- CONSIDERANDO que o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Be-
nedito Silvestre, através do Decreto Municipal nº 815, de 03 de
janeiro de 2.005, publicado no Semanário Oficial do Município da
Estância Turística de Avaré, em data de 07 de janeiro de 2.005
(pag. 05), decretou no município a “SITUAÇÃO DE ESTADO DE
EMERGÊNCIA”, por prazo indeterminado. Diante do exposto, como
demonstrado está a ilegalidade e o total descumprimento das
normas que regem a decretação do estado de emergência e
ofensa ainda ao que determina a Lei de Licitações, requer a
remessa do presente e da documentação que o acompanha ao
Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério da Defesa
Civil, ao Ministério da Integração Social, para que sejam tomadas
as devidas e legais providências, além de outras que esta Casa
julgar necessária para a fiscalização dos atos praticados pelo Sr.
Prefeito Municipal, JOSELYR BENEDITO SILVESTRE.
- Ao Ilmo. Sr. Doutor Simon Sakai, DD. Presidente da M.S.M., a
nova cooperativa médica que está gerindo serviços no Pronto
Socorro Municipal de Avaré, para que encaminhe a esta Casa
de Leis no prazo regimental de 15 dias, relatório contendo os
nomes de todos os médicos plantonistas do referido P.S., nos
últimos seis meses.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Votos de parabenizações ao atleta e técnico da equipe de Judô
Masculino de Avaré, Alexandre Faustino, pela conquista da “Me-
dalha de Prata”, na categoria meio médio, nos “49º Jogos Regi-
onais”, realizados na cidade de Jundiaí, além da medalha de
bronze como 3º melhor técnico da competição, graças ao 3º
Lugar Geral conquistado pela equipe feminina, e o 3º Lugar por
Equipes conquistado pela equipe masculina de Avaré.
- Votos de parabenizações a equipe de Natação Masculina de
Avaré, pelo brilhante desempenho nos “49º Jogos Regionais”,
realizados na cidade de Jundiaí, especialmente aos atletas Mar-
cus Vinícius Fernandes, pela conquista de 1 medalha de ouro, 1
de prata e 1 de bronze, Renato Duarte Soares, pela conquista
de 1 medalha de prata e 1 de bronze, e Ercílio Rocha Ribeiro,
pela conquista de 1 medalha de ouro.
- A TELEFONICA, para que providencie a instalação de um tele-
fone público (orelhão) em frente à farmácia localizada à Rua
Campos Verde nº 126 - Bairro Costa Azul II. Justificativa: Este
pleito se faz necessário uma vez que, os moradores da referida
localidade não têm acesso à telefonia pública, o que dificulta em
muito a comunicação dos mesmos, principalmente em situações
de emergência.
- Votos de parabenizações a equipe de Basquetebol Feminino
de Avaré, pela conquista do 3º Lugar na categoria até 21 anos,
dos “49º Jogos Regionais”, realizados na cidade de Jundiaí.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO AMÂNCIO DA SILVA
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO JAIRO PINHEIRO
- Pesar pelo falecimento do Sr. ARTUR GONZAGA DE CAMARGO
- Pesar pelo falecimento do Sr. IDALINO MILITÃO DE CARVALHO
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO BARBOSA
- Pesar pelo falecimento do Sra. MAURA APARECIDA VEIGA
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO PEREIRA DE SOUZA
- Pesar pelo falecimento do Sr. ARISTIDES MOREIRA
- Pesar pelo falecimento da Sra. BRAZILDA CESARINA DE SALES
- Pesar pelo falecimento do Sr. GENTIL COELHO DE OLIVEIRA
- Pesar pelo falecimento do Sra. MARIA EMILIA DE OLIVEIRA
- Pesar pelo falecimento da Sra. ROSA DE PAULA FRAGA
- Pesar pelo falecimento da Sra. ESTHER DE JULIO
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
- Votos de parabenização ao Senhor Márcio Bene Pinto, pelo 1°
Encontro Musica Gospel, realizado nos dias 16 e 17 de julho de
2005, na Comunidade Evangélica de Avaré.
- Votos de parabenização ao Senhor Alcides Francisco Pepe,
pelo excelente trabalho desenvolvido a frente do “Lions Club de
Avaré” e pela nova posse concretizada no último dia 14, fruto do
desempenho para conquista de um trabalho digno, merecendo
assim o reconhecimento de nosso município.

- Votos de parabenização ao Senhor Eduardo Zanella por sua
merecida eleição à presidência do Centro Avareense, um dos
mais conceituados clubes sociais de Avaré e região, votos es-
ses extensivos também à toda Diretoria, ao mesmo tempo que
desejo uma profícua gestão para esse biênio 2005/2007, na
certeza que Vossa Excelência exercerá tão nobre cargo com
dignidade e responsabilidade.
- Votos de parabenização ao Senhor Ovídio Viera Ferreira, Presi-
dente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de
Milha, pela brilhante organização do evento realizado em Avaré
no Parque de Exposições da Emapa, evento esse que sediou o
XXVI Potro do Futuro e XXVIII Campeonato Quarto de Milha.
- Pesar pelo falecimento do Sr. PEDRO DA SILVA
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ CORRÊA DA SILVA
- Pesar pelo falecimento do Sr. CLOVIS MESSIAS
- Pesar pelo falecimento da Sra EULCELIA GUERREIRO DE GOES
- À Viação Vale do Paranapanema Ltda, para que a mesma
estude a possibilidade dos ônibus urbanos estarem fazendo
linha até à Vila Esperança.
- Votos de parabenização ao Senhor Cícero Theodoro Arca,
pela excelente e progressiva gestão que exerceu frente à pre-
sidência do Centro Avareense ao longo dos últimos dois anos.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Pesar pelo falecimento do Sr. CARLOS EDUARDO ANTUNES
CASTRO
- Votos de parabenização aos atletas da “Arena Academia” de
Avaré, Patrícia Estela Monteiro Pereira (Kika), pela conquista do
título de “Campeã do Braço Esquerdo” e “Vice-Campeã do Braço
Direito” e Luiz Fernando Daffara, pela conquista do título de
“Vice-Campeão do Braço Esquerdo” no Campeonato Brasileiro
de Luta de Braço, realizado no município de Valinhos, nos dias
25 e 26 de junho de 2005.
- Votos de parabenização á atleta da Associação de Judô Yama
Arashi, Eleudis de Souza Valentim (Ticinha), pela conquista da
medalha de ouro no Campeonato Sul Americano de Judô.
- Pesar pelo falecimento da Sra. RAULINA FRANZOLIN FIGUEIREDO
- À Mesa para que estude a possibilidade de estar encampando
apoio à campanha do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Avaré (SEC) que adere ao abaixo-assinado da Fecesp -
Federação do Empregados no Comércio de São Paulo, o qual
visa a discriminação na conta telefônica dos números chama-
dos, o tempo utilizado bem como o valor da ligação, além da
extinção do valor da taxa de assinatura mensal.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Pesar pelo falecimento da Sra. GEOVANA TOMÉ CORDONI

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Votos de parabenização ao Sr. Carlos Aparecido de Lima,
funcionário público, que vem desempenhado excelente trabalho
frente à frota municipal de Avaré.
- Votos de parabenização ao Diretor da Febem de Iaras, Dr.
Edson Carlos de Toni e ao Coordenador Sr. Leandro Sebastião
de Almeida, pela receptividade e acolhida aos atletas da equipe
da Associação Desportiva Polícia Militar de Avaré, quando da
realização do jogo amistoso entre a equipe avareense e a equi-
pe daquela unidade, realizado no dia 25 de julho p. passado.
- À Cia Luz e Força Santa Cruz, para que seja estudada á
possibilidade da diminuição das tarifas cobradas dos morado-
res da Vila Esperança, uma vez que os referidos moradores
são pessoas extremamente carentes.
- Ao secretário municipal de Esportes para que envie votos de
parabenizações a todas as equipes avareenses que obtiveram
medalhas nos Jogos Regionais disputados em Jundiaí.

GILBERTO DIAS SOARES
- A SABESP., para que inicie estudos a fim de minimizar o sanea-
mento na favela da Biquinha, onde o esgoto corre a céu aberto e
as crianças daquele local estão transitando sobre o esgoto, po-
dendo ocorrer a ocorrência de doenças e até caso de epidemias.
- À SABESP, no sentido de tomar as providências para proceder
reparos na rua João Teles de Menezes defronte a garagem da empre-
sa “STAROUP”, onde existe um buraco oriundo de rede de esgoto.
- Ao Ilmo. Secretário Municipal de Saúde, para que designe atendi-
mento preferencial aos idosos no Posto de Saúde da rua Acre, já
que alguns solicitaram a este Vereador que tal medida fosse toma-
da. Caso o atendimento já exista, fica aqui as minhas parabeniza-
ções por priorizar o atendimento solicitado neste requerimento.
- Ao Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, MD. Governador do Estado de
São Paulo que, por ocasião da inauguração da lagoa de trata-
mento de esgoto de nossa cidade, não foi mencionado o nome
do ex-prefeito Wagner Bruno, que foi mentor para que o contra-
to rompido na gestão da época (atual prefeito), com a SABESP
concessionária da água e esgoto da cidade, fosse retomado,
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bem como a continuidade da referida lagoa em tempo de se
evitar prejuízos maiores causados pelo tempo se a mesma não
fosse concluída.
- Votos de parabenizações à direção da Escola “Padre Emilio
Immoos”, na pessoa de seu Diretor, Professor Plinio Araujo Mo-
reira da Silva, pelo seu 24º aniversário, ocorrido no dia 28 de
junho de 2.005, quando aconteceram exposição de quadros,
apresentação de cantores e gincana entre os alunos.
- A Polícia Ambiental e ao DPRN, para que informem quantas
árvores o município terá de repor por desmatamento ilegal, bem
como, os períodos em que as multas foram aplicadas.
- Votos de congratulações pelo dia do Presbítero, comemorado
dia 01 de agosto.
- Votos de parabenizações aos juízes participantes da Exposi-
ção do Kennel Clube da cidade de Avaré, realizada nos dias 2 e
3 de julho do corrente ano, nas pessoas dos Senhores: Luiz
Paulo Henry Raeder; José Dione de Oliveira Fernandes; Paulo
Fernando Bruno da Matta e Luiz Francisco Tiradentes de Abreu.
- À empresa de telefonia que atender a cidade, no sentido de
que os fios caídos de postes da rua Francisco Gurgel Pismel,
sejam afixados nos mesmos.
- Votos de parabenização ao radialista Kadu Jordani em sua
nova empreitada na Rádio “EDUVALE FM”, bem como, aos apre-
sentadores Capitão e Joe, ao auxiliar técnico Leandro Moreti e
ao jornalista responsável, Chico Santana, que assumiram o pro-
grama jornalístico “Hora Extra” da Rádio Interativa FM,
- Votos de parabenização ao Exmo Sr. Valdir Diana, DD. Prefeito
Municipal de Itai e Exma. Sra. Vilma Cardozo Carlos, DD. Presi-
dente da Câmara Municipal de Itai, pela conquista da Comarca
para seu município
- Votos de parabenização aos músicos avareenses, Flavio Them-
po, Eduardo Javaro, Geandre de Freitas, Patric Rondão, Oziel,
Sandro Carvalho, Danilo Suman, Luiz Fernando, Josiele Cristina,
pela participação nos programas “Fama”,  levado ao ar no Sába-
do, dia 9 de julho, e também no “Programa do “Jô”, ambos da
Rede Globo Televisão.
- Votos de congratulações à “Igreja Independente do Brasil”
pelos 102 anos de sua fundação, comemorados no ultimo dia 31
de julho p.passado.
- Votos de parabenização ao jornal “A Comarca Regional”, pela
sua Edição 600 e de 15 anos de jornalismo, fato de enorme
relevância para nosso município, eis que consolida a imagem
inovadora, independente e de pioneirismo.

ROBERTO ARAUJO
- À Presidência do Clube da Viola e da Sanfona, solicitando aos
mesmos que encaminhem para esta Casa de Leis, prestação de
contas acerca do dinheiro arrecadado nos bailes que são reali-
zados em sua sede aos domingos, inclusive informando quem
está locando o bar que está montado dentro do salão do Posto
de Saúde do Jardim Brasil, e quanto está sendo pago por essa
locação.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Procon-SP para que estude a  possibilidade de apresentar
uma palestra gratuita na cidade de Avaré sobre planejamento
doméstico, para discutir esses temas e estimular o consumidor
a repensar os hábitos e atitudes do dia-dia.
- Ao Ilmo. Sr. Roberto Chadad, DD. Presidente da ABRAVEST-
(Associação Brasileira de Vestuário), para que nos dê maiores
detalhes sobre a parceria que a entidade estabelece com o
Governo Paulista, para doação de uniformes escolares para
alunos da rede pública.
- A 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Avaré para que seja
juntada aos autos do Inquérito Civil nº 17/05, cópia de petição
protocolada nos autos do proc. 890/02, 1ª Vara, promovida pelo
Sr. João Batista Leme contra os senhores Wagner Bruno e Jo-
selyr Benedito Silvestre, assinada pelo advogado Dr. Linneu
Rodrigues de Carvalho Sobrinho (OAB/SP nº 22.224).
- Que seja enviado ao Ministério Público cópia do Processo de
Licitação que objetivou a contratação de empresa para realiza-
ção de roçada de 900 mil m2 no município - Extrato de Contrato
nº 07105 - Contratada L.A. de Souza Gramas-ME.

ORDEM DO DIA

Convoca  Sessão Extraordinária para o dia 08/08/2005 - Segun-
da-Feira, em ato contínuo ao término da Sessão Ordinária  e
designa a Ordem do Dia de ambas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente José Ricardo Cardozo Barreto, convocou a Câmara Muni-
cipal para uma Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 08
de Agosto do corrente ano, segunda-feira, em ato contínuo ao
término da Sessão Ordinária que tem seu inicio marcado para às
18:00 horas, designando para a Ordem do Dia de ambas, a
seguinte matéria:-

1 -  REQUERIMENTO N.º 1112/2005
Autoria:- Geraldo Laudemir Urbano da Costa e outro.
Assunto:- Seja oficiado a Cia Luz e Força Santa Cruz, para que
estude  a possibilidade de reduzir as tarifas cobradas dos mora-
dores da Vila Esperança.
Obs.-  Apontado para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
08/08/2005, face o desejo demonstrado pela Ver. Rosângela
Paulucci P. Pereira em discuti-lo.
2 - REQUERIMENTO N.º 1145/2005
Autoria:- Rosângela Paulucci P. Pereira.
Assunto:- Seja oficiado  a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Avaré pedindo juntada  de cópia de petição protocolada nos
autos do proc.890/02, 1ª Vara..
Obs.-  Apontado para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
08/08/2005, face o desejo demonstrado pelo Ver.  Roberto Ara-
újo em discuti-lo.
3 - REQUERIMENTO N.º 1151/2005
Autoria:- Geraldo Laudemir Urbano da Costa.
Assunto:- Seja oficiado ao Executivo, para que estude a possi-
bilidade de construir no Jardim Tropical uma quadra poliesportiva.
Obs.- Apontado para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
08/08/2005, face o desejo demonstrado pelo Ver.  Gilberto Dias
Soares em discuti-lo.
4 - PROJETO DE LEI N.º 0067/2005  -  (C/ Emenda da C.C.J.R)
Autoria:- Prefeito Municipal.
Assunto:-  Dispõe sobre elevação de crédito no valor de R$
85.000,00 e dá outras providências. (aquisição p/ cestas básicas)
5 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 0072/2005
Autoria:- Prefeito Municipal.
Assunto:- Institui a Contribuição de Melhoria e dá outras provi-
dências.
6 - PROJETO DE LEI N.º 0083/2005
Autoria:- Prefeito Municipal.
Assunto:- Autoriza o Executivo Municipal a efetuar despesas
com a construção de um Portal e dá outras providências.
Obs:-  O Presente Projeto de Lei deixou de constar da Ordem do
Dia tendo em vista a solicitação da C.Finanças, pedindo vários
documentos relacionados a propositura, e até a expedição da
presente Circular não foram enviados a Edilidade pelo Chefe do
Poder Executivo.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral

COMUNICADO

COMUNICADO
Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei no. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nhos nº.s 285,1440,2642,3939,5175,5710,8189/2004 indepen-
dente de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por
estarem presentes relevantes razões de interesse públicos,
imprescindíveis e inadiáveis.
Avaré, 29 de julho de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei no. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nhos nº.s 9520/2004 independente de sua posição na ordem
cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes
razões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis.
Avaré, 29 de julho de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO
Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n°. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes do empenho
13819/2004 independente de sua posição na ordem cronológica
de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de
interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis.
Avaré, 29 de julho de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO
Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei no. 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nho 15415/2003, 2095,3891,7447,7448,7449/2004 independente
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por esta-
rem presentes relevantes razões de interesse públicos, impres-
cindíveis e inadiáveis.
Avaré, 29 de julho de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

LEIS

Lei nº 742, de 04 de agosto de 2.005
(Altera a redação da Tabela de Preços da Lei nº 741, de 29 de

junho de 2.005, que alterou a Lei nº 732, de 09 de junho de
2.005, que alterou a Lei n.º 614, de 23 de junho de 2.004, que
alterou a Lei nº 580, de 07 de abril de 2004,  e adota outras

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turístistica de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º:- A Tabela de Preços da Lei nº 741, de 29 de junho de
2.005, que alterou a Lei nº 732, de 09 de junho de 2.004, que
alterou a Lei n.º 614, de 23 de junho de 2.004, que alterou a Lei
nº 580, de 07 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Ultrassonografia de mama, R$ 9,00(nove reais) por exame
abdomem, Pélvico, Obstétrico,
Urinário, do globo ocular ou de
órbita, de Tiróide e   Dopler

Laudos de RX  10 R$ 1,00 (um real ) por exame

Ecocardiograma R$ 25,00 ( vinte e cinco reais)
(adulto e infantil) por exame

Teste Ergométrico R$ 65,00 (sessenta e cinco re-
ais) por exame

Holter 24 horas – 2 canais R$ 100,00 (cem reais) por
exame

Endoscopia R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
por exame

Colonoscopia R$ 200,00 (duzentos reais) por
exame

Retossigmoidoscopia R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
por exame

Broncoscopia Flexível R$ 100,00 (cem reais) por
exame

Espirometria R$ 10,00 (dez reais)

Audiometria Tonal, Vocal (SRT, R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
 SDT, IRF), Impedanciometria por exame
(Timpanometria, Complacência
e Pesquisa de Reflexos)

Nasofibrolaringoscopia R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) por
exame

Eletroneuromiografia R$ 90,00 (noventa reais) por
exame

Cistoscopia R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) por exame

Urofloxometria R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) por exame

Estudo Urodinâmico R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) por exame

Biópsia de próstata R$ 200,00 (duzentos reais) por
exame

Artigo 2º: - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
permanecendo inalterados os demais artigos e disposições da
lei ora modificada.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Lei nº 743, de 04 de agosto de 2.005

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio
com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e dá

outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turístistica de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cele-
brar Convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de São
Paulo, através da Associação Amigos do Projeto GURI – Organi-
zação Social da Cultura, visando a implantação e manutenção
de um pólo do Projeto Guri.
Artigo 2º  - As condições de execução de obras, projetos ou
realização de eventos serão estabelecidas no Convênio a ser
assinado entre o Estado e o Município, observadas as normas
genéricas contidas na minuta  a este anexada.
Artigo 3º  - As despesas decorrentes do convênio de que trata
o artigo 1º correrão à conta da dotação orçamentária:-
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Termo de Compromisso que entre si celebram a ASSO-
CIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI – ORGANIZAÇÃO SO-
CIAL DA CULTURA e a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, tendo por objeto a implantação e manu-
tenção de um pólo do Projeto Guri .

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI – ORGANIZA-
ÇÃO SOCIAL DA CULTURA,  em nome da Secretaria de Estado
da Cultura, dando cumprimento ao Contrato de Gestão n.º 02/
2004, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, com sede
na Rua Lubavitch, 64, Bom Retiro, em São Paulo – Capital, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 01.891.025/0001-95, representada neste
ato por sua Diretora Executiva, Sra. Elizabeth Ap. Lopes Parro,
doravante designada ORGANIZAÇÃO SOCIAL , e a PREFEITU-
RA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, com sede na Praça
Juca Novaes, 1169 – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.168/
0001-50, neste ato representada pelo seu titular, doravante de-
nominada PREFEITURA, reúnem-se para celebrar o presente
Termo de Compromisso, de comum acordo, na presença de duas
testemunhas que ao final assinam, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo a atuação conjunta dos partícipes,
para possibilitar a implantação e manutenção de pólo do Projeto
Guri para a execução de atividades artístico-culturais com cri-
anças e adolescentes carentes, na faixa etária de 08 a 18 anos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1. São obrigações da PREFEITURA
2.1.1 – Apresentar local para ser implantado o Projeto Guri, con-
forme especificações fornecidas pela Equipe Técnica da OR-
GANIZAÇÃO SOCIAL, dar subsídio para a implantação e manu-
tenção do mesmo (limpeza, material de higiene, água, luz, bebe-
douro, pagamento de aluguel, se houver, impostos, taxas).
Parágrafo primeiro – O local deverá conter mesas e cadeiras
para uso do atendimento e dos professores, bem como cadei-
ras sem braço para a orquestra, estantes de aço para a guarda
dos instrumentos e, se possível, computador.
2.1.2 – A guarda dos instrumentos recebidos em comodato, em
local adequado e seguro, evitando perda ou roubo, a fim de não
prejudicar o andamento do projeto.
2.1.3 – Fazer a divulgação do Projeto no Município, divulgar as
datas e locais de matrículas, de acordo com cronograma forne-
cido. Garantir o preenchimento das vagas existentes (no mínimo
85%), sob pena de encerramento das atividades do Pólo, caso
esta meta não seja cumprida.
2.1.4 - Divulgar as vagas existentes para docentes, sendo que
estes serão selecionados pela Equipe Técnica da ORGANIZA-
ÇÃO SOCIAL.
2.1.5 – Divulgar eventos e apresentações fornecendo subsídi-
os para a realização dos mesmos.
2.1.6 – Em caso de qualquer evento/apresentação informar a
Equipe Técnica do Projeto com 30 dias de antecedência, através
de ofício com data, horário, local e tipo de evento.

2.1.7 – Fornecer e subsidiar telefone, telefax e despesas com
correio, inclusive sedex.
2.1.8 – Subsidiar transporte, alimentação e hospeda-
gem, quando necessário, da equipe quando em treina-
mento fora do município.
2.1.9 – permitir e facilitar à ORGANIZAÇÃO SOCIAL o acompa-
nhamento, a supervisão e fiscalização da execução do Projeto.
2.1.10 – Todo material de divulgação – convites, camisetas, car-
tazes, faixas, placas, folders, programação das atividades cul-
turais, bem como divulgação junto à mídia escrita e falada ou
quaisquer outras formas de divulgação do projeto, deverão con-
ter os logos do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura e da
Organização Social e obedecer ao padrão estipulado pelo Dep-
to. De Marketing do Projeto Guri, sempre com prévia aprovação.
2.2. São obrigações da OGANIZAÇÃO SOCIAL
2.2.1 – aprovar o espaço físico cedido pela PREFEITURA, citado
na Cláusula Segunda, Item 2.1.1 para implantação de pólo do
Projeto do Guri, bem como as adaptações necessárias para o
desenvolvimento das atividades do projeto,
2.2.2 – recrutar e selecionar os profissionais para serem con-
tratados para atuarem no projeto, bem como capacita-los para o
cumprimento de suas obrigações,
2.2.3 – acompanhar e relatar a execução e o desenvolvimento
do projeto, avaliando os resultados das atividades desenvolvi-
das e propondo, a qualquer tempo, as reformulações que enten-
der cabíveis se não estiverem sendo alcançadas as finalidades
visadas,
2.2.4 – oferecer suporte técnico, assessoria e consultoria ne-
cessárias à boa execução do projeto,
2.2.5 – estabelecer os critérios técnicos e operacionais que
deverão ser obedecidos ba execução do projeto,
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS INSTRUMENTOS
3.1 – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL cede à PREFEITURA, os ins-
trumentos de sua propriedade, relacionados em ANEXO, a título
de COMODATO, para uso EXCLUSIVO do Projeto Guri.
3.2 – A PREFEITURA se obriga a
3.2.1 – Manter os instrumentos em bom estado de funcionamen-
to, fazendo reparos sempre que necessário, através dos servi-
ços de “luthiê”.
3.2.2 – Manter estoque de materiais para reposição, tais como –
cordas, palhetas, breu, etc.
3.2.3 – guardar os instrumentos em local adequado e seguro,
3.2.4 – comunicar imediatamente à ORGANIZAÇÃO SOCIAL,
através de relatório detalhado, se ocorrerem fatos como perda,
roubo, etc. Em caso de roubo, fazer boletim de ocorrência, envi-
ando cópia para a ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
3.2.5 – os instrumentos ficarão em poder da PREFEITURA, por
prazo indeterminado, enquanto   durar   o    Projeto.   Ocorrendo
o   encerramento  das atividades do Pólo, quaisquer que sejam
os motivos, os instrumentos serão devolvidos imediatamente à
ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
3.2.6 – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL  reserva-se o direito de vis-
toriar os instrumentos sempre que julgar necessário e fazer
inventário a cada 6 (seis) meses.
3.2.7. – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL  não se obriga, em hipó-
tese alguma, a repor instrumentos danificados, perdidos ou
roubados.
CLÁUSULA  QUARTA – FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO
4.1 – A gravação de CD com os integrantes do Projeto Guri, sem
prévia autorização da ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
4.2 – A modificação ou expansão do Projeto Guri sem autoriza-
ção expressa da ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
4.3 – A reprodução dos métodos, formulários, repertórios, parti-
turas, para uso fora do Pólo do Projeto Guri.
4.4 – O uso da logomarca GURI em outros projetos ou utiliza-lo
em peças promocionais ou de divulgação que venham a dene-
grir, direta ou indiretamente, a imagem da ORGANIZAÇÃO SOCI-
AL e do Projeto.
CLÁUSULA  QUINTA – DOS RECURSOS
5.1 – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL  responsabilizar-se-á pelos
custos referentes à execução do projeto, mediante repasse de
recursos do Governo do Estado de São Paulo, através de Con-
trato de Gestão firmado com a ORGANIZAÇÃO SOCIAL, exce-
to as despesas citadas na Cláusula Segunda, itens 2.1.1, 2.1.3,
2.1.4, 2.1.7, 3.2.1 e 3.2.2.
CLÁUSULA  SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ORGANIZAÇÃO SOCIAL prestará contas apenas ao Gover-
no do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo vigorará por 12 (doze) meses, a contar da
data de sua celebração, podendo ser prorrogado mediante Ter-
mo Aditivo.
CLÁUSULA  OITAVA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
A avença em questão poderá a qualquer tempo ser denunciada
por qualquer dos participantes mediante notificação com ante-
cedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo
para dirimir as questões oriundas deste Termo, com renúncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, firmam o presente Termo em 2 (duas)
vias de igual teor juntamente com as testemunhas abaixo.
Estância Turística de Avaré, aos 04 de agosto de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

ELIZABETH AP. LOPES PARRO
DIRETORA EXECUTIVA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJE-
TO GURI

Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:

DECRETO

Decreto nº 981, de 05 de agosto de 2.005
(Delega Funções)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - As funções de autorizar os pagamentos e de assi-
nar os respectivos empenhos ficam delegadas ao Sr. Consultor
Jurídico Municipal, com reserva de iguais poderes ao Chefe do
Executivo, nos casos de despesas de valor inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Artigo 2º  - Excluem dos pagamentos contidos no artigo 1º,
todos aqueles que se referirem às despesas de viagem, adian-
tamentos (despesas com Secretarias, eventos, etc.)  ressarci-
mentos, Imprensa em geral e restos a pagar.
Artigo 3º  - Os Cheques emitidos referentes as autorizações de
pagamento e respectivos empenhos dos artigos 1º e 2º, somen-
te poderão ser assinados pelo Prefeito  e pelo Tesoureiro Muni-
cipal.
Artigo 4º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agos-
to de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei n.º 744, de 04 de agosto de 2.005
(Autoriza o Executivo Municipal a doar móveis  e dá outras

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
Loja Maçônica “Alvaro Palmeira”, estabelecida na rua Maranhão,
nº 1283, 12 conjuntos contendo 5 cadeiras cada um, no estado
em que se encontra, conforme laudo de avaliação em anexo.
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de agosto de
2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

COMUNICADO
Pedro Luiz de Souza, Secretário Municipal de Transporte e Siste-
ma Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
INFORMA: Que estará implantando no dia 9 de agosto de
2005 a inversão das placas de PARE para a Rua Sérgio Ber-
nardino no cruzamento com a Rua Rio de Janeiro, devendo os
motoristas e demais usuários estarem sujeitos a observância
da nova sinalização.

Pedro Luiz de Souza
Secretario Municipal de Transporte e Sistema Viário

TRÂNSITO
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AVARÉ, 06 DE AGOSTO DE 20058

Decreto nº 980  de 03 de  agosto de 2.005
(Dispõe sobre 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,
D E C R E T A : -
Artigo 1º  - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos do Parágrafo Único do art.7º da Lei Municipal nº 687 de 29 de dezembro de 2.004, o
CRÉDITO no valor de R$ 371.000,00    (Trezentos e setenta e um mil Reais   ) para
suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente, observando as classificações Institucio-
nais, Econômicas e funcional Programática:-
Local Códigos G eral Especificação da Despesa V alor
02.00.00 GABINETE  DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete de Dependências

33.90.00 04.122.8005.9094-10 Atividades de Apoio ao Programa          30.000.00
3.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.01.00 Gabninete Secretario e Dependencias

3390.00 04.121.8090.9104-040 Atividades de Apoio ao Programa        155.000,00
3390.00 28.845.9010.0112-041 Contribuição ao PASEP                           70.000,00

08. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
08.03.00 Ensino Fundamental – Recursos próprios

4.4.90.00 12.361.2005.9018-127 Atividades de apoio ao programa           20.000,00
9.00.00 SECRETARIA MUN. SAÚDE
9.01.01 3390.00 10.122.1090.1902-147 Manutenção Serv. Administrativos          30.000,00
9.01.05 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

3390.00 10.302.1015.1252-176 Remoção p/ hospitais da região              30.000,00
16.00.00 SECRETARIA AGRICULTURA E ABAST.
16.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

3390.00 20.606.7005.9080-255 Atividades de Apoio ao Programa           36.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371.000,00

Artigo 2º -  O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1.964, das seguintes
dotações Orçamentária:-
Local Códigos G eral  Especificação da Despesa V alor
03.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.01.00 Gabinete do Secretario e Dependencias

31.90.00 04.121.8090.9104-37 Atividades de Apoio ao Programa 30.000,00
31.90.00 15.122.6090.6094-356 Manutenção e Conserv. Bens moveis 40.000,00

03.03.02 Manutenção Vias Públicas
31.90.00 15.451.6015.6202-361 Conserv. Vias públicas 70.000,00

03.03.04 Depto. Praças, parques e jardins
3190.00 14.452.6010.6122-379 Conserv. Praças parques e Jardins 20.000,00

03.03.06 31.90.00 15.122.6090.6912-384 Manutenção sistema transporte 11.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
08.02.00  Ensino Fundamental – FMDEFVM

4.4.90.00.00 12.361.2005.9018-123 Atividades de apoio ao programa 20.000,00
12.00.00 SECRETARIA MUN. ESPORTES
12.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

31.90.00 27.122.5090.9056-215 Atividades de Apoio ao Programa 40.000,00
17.00.00 SECRETARIA MUN. FAZENDA
17.01.00 Gabinete do Secretario e Dependencias

31.90.00 04.123.8090.8734-265 Manutenção Adm. Financeira 40.000,00
33.90.00 04.123.8090.8734-266 Manutenção da Admin. Financeira 80.000,00

20.00.00 SECRETARIA TRANSP. SIST. VIARIO
31.90.00 15.451.6030.6502-334 Fiscalização do Sistema viario 20.000,00

Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal  da Estância Turística de Avaré, 03 de agosto de  2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTE
Prefeito Municipal

Na última quarta-
feira (dia 03/08) a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré promo-
veu uma palestra sobre
Defesa Civil com o ob-
jetivo da reestruturação
da mesma em Avaré. A
palestra foi proferida
pelo Coronel da Polícia
Militar Clodomir Ra-
mos Marcondes, umas
das maiores autorida-

Palestra dá início a reestruturação da Defesa Civil em Avaré
des em Defesa Civil no
país. Coronel Marcon-
des é bacharel em direi-
to, educação física e li-
cenciado em pedago-
gia. Especializou-se na
administração de de-
sastres nos Estados
Unidos, Espanha, Co-
lômbia e Argentina. Foi
coordenador adjunto
da Defesa Civil do Es-
tado de São Paulo.

A palestra foi reali-
zada no Teatro Munici-
pal e contou com a par-
ticipação de quase 50
pessoas entre entidades
que estarão participan-
do da Defesa Civil e
pessoas interessadas
no assunto. Coronel
Marcondes explicou
sobre a importância da
Defesa Civil estar pre-
parada para quando

acontecer algum desas-
tre. “Hoje o poder pú-
blico gasta a grande
parte da verba com o
socorro e reconstrução
e apenas uma pequena
parcela com preven-
ção. Se conseguirmos
aumentar o valor desti-
nado a prevenção, com
certeza gastaremos me-
nos com socorro e re-
construção”, comentou
Coronel Marcondes.

Em Avaré a Defesa
Civil está passando por
uma reformulação, des-
ta forma está sendo
montada uma comissão

Coronel Marcondes
falou sobre a
Defesa Civil

para o seu gerencia-
mento. Deverão fazer
parte da Defesa Civil
diversas entidades,

como Secretaria do
Bem Estar Social, Se-
cretaria Municipal de
Esportes, Secretaria
Municipal de Saúde,
Polícia Militar, Tiro de
Guerra, Bombeiros,
além de voluntários.

Uma das primeiras
atitudes da nova comis-
são da Defesa Civil em
Avaré será a elabora-
ção de uma cartilha que
tem como objetivo in-
formar melhor a popu-
lação sobre como agir
em caso de um desas-
tre, como enchente, por
exemplo.

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Lazer,
localizada no Centro
Cultural “Djanira Mota
e Silva” – Rua Minas
Gerais, 279 – está rece-
bendo currículos de pro-
fissionais da área musi-
cal para a implantação
do “Projeto Guri” em
Avaré.

Os currículos serão,
posteriormente, encami-
nhados para a Sede do
“Projeto Guri” em São
Paulo, que serão os res-
ponsáveis pela contrata-
ção dos profissionais.

Os currículos serão
recebidos até o dia 15
de Agosto, uma vez que
a implantação do proje-
to está prevista para se-
tembro ou outubro e se-
rão aceitos profissionais
das seguintes áreas:-
Orientador(a), que será
a pessoa responsável
pelo andamento do pro-

Secretaria da Cultura começa a
receber currículos de profissionais

 da área musical para o Projeto Guri
jeto na cidade;
professor(a) de violino;
professor(a) de viola;
professor(a) de violon-
celo; professor(a) de
baixo acústico;
professor(a) de violão;
professor(a) de cava-
quinho; professor(a) de
percussão; professor(a)
de saxofone;

professor(a) de clarine-
te; professor(a) de flau-
ta; professor(a) de trom-
pete; professor(a) de
trombone e professor(a)
de canto coral.

Maiores informa-
ções pelo telefone (14)
3733-3046 na Secreta-
ria Municipal de Cultu-
ra e Lazer.

A Secretaria Munici-
pal de Educação de Ava-
ré mantém aberta as ins-
crições para o curso de
supletivo nas escolas
municipais. Na escola
Professore Flávio Nas-
cimento, na Vila Martins,
existem vagas para 5ª, 6ª
e 7ª séries. Na escola
Carlos Papa, no Jardim
Tropical, e na escola
Maria Nazareth Abs Pi-

Secretaria da Educação
mantém abertas inscrições

para o supletivo
mentel, no Camargo, as
vagas são para 1ª, 2ª, 3ª,
4ª e 5ª séries.

Devido ao início do
ano letivo no segundo
semestre os interessados
deverão se inscrever o
mais rápido possível.
Maiores informações
poderão ser obtidas na
Secretaria Municipal de
Educação, através do
telefone 3711 2211.
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