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Iniciada pavimentação da 2ª pista da Avenida Espanha
Nesta semana teve

início o trabalho para a
pavimentação da se-
gunda pista da Avenida
Espanha. Serão quase
4 mil metros quadrados
de asfal to,  além de
1.300 metros quadra-
dos de guias e sarjetas,
serviço de limpeza do
terreno e regularização
do leito através de ater-
ramento. O trabalho foi
iniciado com a regula-
rização do terreno e a
colocação de guias.

Para asfaltar a se-
gunda pista da Avenida
Espanha a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré assinou um con-
vênio com a Caixa Eco-
nômica Federal. Com
este convênio será libe- O trabalho foi iniciado com a regularização do terreno e a colocação de guias e sarjetas

rado para Avaré uma
verba no valor de R$
97.500,00 para a pavi-
mentação. A verba foi
obtida através de uma
emenda no Orçamento
da União e haverá ain-
da uma contra partida
da Prefeitura de 40%
do valor liberado. O cus-
to estimado da obra é
de R$ 149.500,00.

Com a segunda pis-
ta a Avenida Espanha
ganhará mais seguran-
ça, pois devido ao gran-
de fluxo de veículos já
estava causando séri-
os acidentes. Além dis-
to melhorará em muito
o acesso a diversos
bairros, como Camar-
go, Vera Cruz, Avaré I
e Nova Avaré.

Prefeitura adquire tubulação
para implantação de rede de
esgoto no Distrito Industrial

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré já adquiriu a tubulação
para a implantação de
rede coletora esgoto no
Distrito Industrial do Jar-
dim Paineiras. As obras
deverão começar o mais
breve possível. No total
são 1.383 metros linea-
res de tubulação. O ma-
terial foi entregue no al-
moxarifado da Garagem
Municipal.No total são 1.383 metros lineares de tubulação

A nova rede de es-
goto fará a interligação
até o emissário existente
na proximidade da Fa-
zenda Paineiras. Assim
que for concluída a rede
de esgoto a Prefeitura
dará início a obra para a
instalação de distribuição
de água. Todo o projeto
já foi aprovado pelos ór-
gãos competentes.

O Distrito Industrial do
Jardim Paineiras foi im-

plantado em 1987 e já
conta com diversas em-
presas no local. Atual-
mente a coleta de esgoto
é feita através de fossa
sépticas e a água chega
através de caminhão pipa
ou poço artesiano. Com
a nova infra-estrutura,
além de beneficiar as
empresas já existentes no
local, também proporci-
onará a vinda de novas
empresas para Avaré.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA
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COMUNICADOS

A Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré através da Secretaria Mu-
nicipal dos Transportes e Sistema Viário,
comunica aos comerciantes e demais
anunciantes que fizeram contrato de pro-
paganda com a empresa Mark - Plac Co-
mércio de Placas, que a referida empre-
sa de publicidade não vem cumprindo na
totalidade as exigências dispostas pela
municipalidade no tocante a cor de pos-
tes; expessura do poste; expessura da
chapa de placa e inexistência do n° de
CEP, portanto aquelas placas de identifi-
cação de vias públicas, com propagan-
das superpostas que não estiverem aten-
dendo as exigências transmitidas a refe-
rida empresa, serão retiradas e deposi-
tadas no Departamento de Sinalização da
Garagem Municipal, onde ficarão aguar-
dando o atendimento as exigências dis-
postas a empresa.

Avaré, 9 de Março de 2006

PEDRO LUIZ DE SOUZA
Secretário Mun. dos Transportes e

Sistema Viário
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Contribuintes têm até dia 31 de
março para pagarem o IPTU

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré pror-
rogou o prazo para paga-
mento da primeira parce-
la do IPTU, ou quitação
em parcela única, para o
dia 31 de março. Desta
forma os contribuintes que

Pagando o IPTU em dia o contribuinte ajuda a melhorar a cidade e ainda concorre a vários prêmios

ainda não pagaram o
IPTU 2006, poderão
fazê-lo até o dia 31 sem
pagar juros ou multa.

O trabalho de entre-
ga já foi encerrado e cer-
ca de 80% dos contribu-
intes já estão com o car-

nê em mãos. A distribui-
ção foi feita de três for-
mas. A grande maioria foi
entregue de casa em casa.
Para aqueles que não re-
sidem em Avaré, a entre-
ga foi feita pelo Correio.
Os contribuintes que pos-

suem Caixa Postal rece-
beram os carnês através
deste sistema.

Apesar da grande
maioria ter sido entregue
pessoalmente, alguns dos
carnês não chegaram as
mãos dos contribuintes.
Isso porque os entregado-
res fizeram três tentativas
em dias e horários diferen-
tes e não tiveram êxito em
entregar o carnê.

Os contribuintes que
ainda não receberam seu
carnê deverão retirá-los
no setor de Tributação da
Prefeitura, no Centro Ad-
ministrativo. É importante
que façam isso o mais rá-
pido possível, para evitar
que paguem multa e juros
se a retirada ocorrer após
o dia 31 de março.
Limpeza de Terrenos

Aproveitando a en-
trega dos carnês de
IPTU a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
também está realizando
a notificação para que os
proprietários mantenham
seus terrenos limpos.
Durante todo o ano a
Prefeitura fará vistoria

Prefeitura quer resolver
problema do trânsito de

bicicletas e motos

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré fará a contratação de
um agente de trânsito, o
qual será devidamente
treinado dentro dos âm-
bitos necessários para
que a partir do mais bre-
ve possível, esse agente
possa estar nas vias pú-
blicas, fiscalizando e ori-
entando o trânsito, prin-
cipalmente de bicicletas,
motos e motonetas.

Isso vem de encon-
tro a uma antiga reivin-
dicação de pedestres,
que se utilizam das vias

Ciclistas e motociclistas terão de circular de
acordo com as leis do trânsito

públicas, pois constan-
temente, uma minoria de
ciclistas ainda persiste
em transitar na contra-
mão, em passeios públi-
cos, ou mesmo praças,
o que é proibido.

A ação efetiva desse
agente municipal de trân-
sito trará condições de
orientar, primeiramente e
em segunda instância, as
bicicletas serão apreen-
didas e encaminhadas a
garagem municipal, onde
o proprietário terá que
pagar uma taxa para re-
tirar a  bicicleta.

nos terrenos e aqueles
que estiverem com mato
alto serão limpos pela
Prefeitura, que posterior-
mente fará a cobrança
que é prevista em lei.

Prêmios
Os contribuintes que

estiverem em dia com o

pagamento do IPTU con-
correrão no final do ano
vários prêmios. No ano
passado a Prefeitura sor-
teou um veículo 0km, uma
moto 0km, uma TV 34
polegadas, uma TV 29
polegadas e uma TV 20
polegadas.

MÁRIO BIXIGA

REPRODUÇÃO
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Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Extrato de Convênios autorizados pela

Lei Municipal nº 798 de 28/12/2005

- Processo nº 01/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Avaré – CNPJ 44.586.386/0001-30
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assisten-
ciais que visem à melhoria de vida da população local, observa-
dos os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreendi-
dos na área de atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.242.4005.2146-251
Valor: R$ 97.416,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

- Processo nº 02/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Assistência Social Cristã – CNPJ 01.709.174/0001-90
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da  população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a migrantes/moradores de rua.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.244.4002.2310-257
Valor: R$ 66.000,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

- Processo nº 03/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Associação Amigo Solidário – CNPJ 00.666.056/
0001-80
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a criança e ao adolescente.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254
Valor: R$ 20.498,40
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

- Processo nº 04/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Clube Avareense da Terceira Idade – CNPJ
02.222.470/0001-25
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento ao idoso.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.241.4004.2139-248
Valor: R$ 52.560,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

- Processo nº 05/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Colônia Espírita Fraternidade – CNPJ 54.708.144/
0001-26
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a criança e ao adolescente.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254
Valor: R$ 52.560,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

CONVÊNIOS
- Processo nº 06/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Conselho de Obras Sociais de Avaré – CNPJ
45.932.159/0001-82
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a migrante, itinerante e famílias
carentes.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.244.4002.2310-257
Valor: R$ 76.992,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 07/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Educandário Santa Maria – CNPJ 50.800.051/0001-76
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a criança e ao adolescente em
regime residencial.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254
Valor: R$ 39.240,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 08/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Fundação Padre Emílio Immoos – CNPJ 44.582.583/
0001-81
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência
em regime residencial.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.242.4005.2146-251
Valor: R$ 113.256,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 09/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Lar Anália Franco – CNPJ 44.584.878/0001-97
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a criança e ao adolescente.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254
Valor: R$ 15.768,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 10/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Lar São Nicolau – CNPJ 44.588.168/0001-35
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a criança e ao adolescente em
regime residencial.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254
Valor: R$ 31.680,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 11/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68

Beneficiário: Lar São Vicente de Paulo – CNPJ 44.587.095/0001-67
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a pessoas idosas de ambos os
sexos em regime residencial.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.241.4004.2139-248
Valor: R$ 45.201,60
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 12/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Núcleo de Orientação e Capacitação a Infância e
Juventude de Avaré – CNPJ         45.555.703/0001-14
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a criança e ao adolescente.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254
Valor: R$ 105.120,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 13/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Residência do Amor Fraternal de Avaré – CNPJ
54.709.316/0001-86
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento a pessoas idosas de ambos os
sexos em regime residencial.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.241.4004.2139-248
Valor: R$ 42.048,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 14/2006-M
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Sociedade Evangélica de Assistência Recupera-
dora de Avaré – CNPJ 44.584.399/0001-70
Objeto: Atividades destinadas à prestação de serviços assis-
tenciais que visem à melhoria de vida da população local, obser-
vados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e compreen-
didos na área de atendimento as famílias carentes.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.244.4002.2310-257
Valor: R$ 22.500,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

LICITAÇÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº 016/05 – Processo nº 054/05, que faz entre  si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor Edílson
Neves Araújo Valim, com prorrogação até 27 de fevereiro
de 2007, objetivando a continuidade da instalação da Gara-
gem da Polícia de Trânsito - CIRETRAN.
Prorrogado em: 24/02/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade nº 006/06 – Processo nº 061/06

Por um erro de digitação deste departamento, fica alterada a
cláusula nona do contrato referente à Inexigibilidade nº 006/
06, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assina-
dos pelo Sr. Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
CLAUSULA NONA - DAS ENTREGAS
“As unidades de passes escolares serão entregues conforme



AVARÉ, 20 DE MARÇO DE 2006 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 5
solicitação da Secretaria Municipal da Administração, até o limite
previsto na cláusula primeira deste contrato, com emissão de
nota fiscal no mês subseqüente ao do fornecimento.”
AGORA SE LEIA:
“As unidades de passes escolares serão entregues conforme
solicitação da Secretaria Municipal da Administração, até o limite
previsto na cláusula primeira deste contrato, com emissão de
nota fiscal.”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de março de 2006-
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 005/06 – Processo nº. 011/06, 20 de janeiro de
2006, a empresa João Fragozo Júnior ME, no valor global de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), objetivando  o fornecimento de
mão-de-obra para plantio de grama Mato Grosso em 10.000 m².
Adjudicado em: 25/01/2006.

Convite nº. 032/06 – Processo nº. 060/06, 03 de março de
2006, a empresa Flávia Regina F. Rodrigues ME, no valor glo-
bal de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), objetivando a cons-
trução de 03 (três) conjuntos de peças com o nome de Avaré.
Adjudicado em: 08/03/2006.

Convite nº. 037/06 – Processo nº. 073/06, 22 de Fevereiro de
2006, a empresa Auto Posto Bizunga Ltda, no valor global de
R$ 41.630,00 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta reais), obje-
tivando a aquisição de 500 (quinhentos) litros de gasolina e 1600
(um mil e seiscentos) litros de diesel ao mês, Convênio Fumboar.
Adjudicado em: 06/03/2006.

Convite nº. 039/06 – Processo nº. 079/06, 23 de Fevereiro de
2006, a empresa Rosângela Maria Fortes ME, no valor global
de R$ 18.648,00 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito re-
ais), objetivando a aquisição de 144 (cento e quarenta e quatro)
cilindros de gás P45 (cotas de gás).
Adjudicado em: 06/03/2006.

Convite nº. 043/06 – Processo nº. 096/06, 08 de março de
2006, a empresa Eliana Maria Simioni ME, no valor global de
R$ 45.120,00 (quarenta e cinco mil, cento e vinte reais), objeti-
vando a aquisição de 12 (doze) microcomputadores completos
e 12 (doze) impressoras para atender as escolas de ensino
fundamental da rede municipal.
Adjudicado em: 13/03/2006.

Convite nº. 044/06 – Processo nº. 098/06, 10 de março de
2006, a empresa Figueiredo S/A, no valor global de R$ 27.623,06
(vinte e sete mil, seiscentos e  vinte e três reais e seis centa-
vos), objetivando a aquisição de 1664,04 metros de tubos PVC
– rígido, PB NBR 7362 para coleta de esgoto.
Adjudicado em: 15/03/2006.

Convite nº. 046/06 – Processo nº. 102/06, 14 de março de
2006, a empresa Figueiredo S/A, no valor global de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais), objetivando a aquisição de 01 (um) veícu-
lo tipo caminhão.
Adjudicado em: 14/03/2006.

Convite nº. 047/06 – Processo nº. 103/06, 06 de março de
2006, a empresa Proerge Engenharia Instalações e Eletri-
ficações Ltda, no valor global de R$ 96.747,00 (noventa e seis
mil, setecentos e quarenta e sete reais), objetivando a aquisição
e instalação de 271 luminárias completas com lâmpadas.
Adjudicado em: 09/03/2006.

Convite nº. 049/06 – Processo nº. 106/06, 10 de março de
2006, a empresa Martiker & Vendramini Terraplanagem
Ltda, no valor global de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzen-
tos reais), objetivando a contratação de empresa para execu-
ção de serviços de terraplanagem, equipamentos e mão-de-
obra na Avenida Paulo Novaes e Avenida Misael Eufrásio Leal.
Adjudicado em: 15/03/2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação 020/06 – Processo nº 083/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para o Sr. Laércio
Henneberg e outros, com valor mensal de R$ 1.000,00
(um mil reais), visando a locação de imóvel situado à Rua
Piauí, nº 1481, para a instalação da representação da Procu-
radoria do INSS de Bauru em Avaré, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 20 de fevereiro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 028/06 – Processo nº 099/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Enge-
quattro Engenharia e Empreendimentos Imobiliários
Ltda, com valor global de R$ 14.832,87 (quatorze mil, oito-
centos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos),
visando o fornecimento de material e mão-de-obra para reforma
e adequação de sala no Centro de Saúde I para instalação de
CEO – Centro de Especialidade Odontológica, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 01 de março de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre
– Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 030/06 – Processo nº 108/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa PVT
Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda
- ME, com valor global de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e
oitenta reais), objetivando a locação de uma máquina copiadora
para ser usada no Centro de Saúde I, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
06 de março de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal.

Dispensa de Licitação 031/06 – Processo nº 115/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Pedra &
Pedra Alarmes ME, com valor global de R$ 700,00 (setecen-
tos reais), com valor mensal de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco
reais), objetivando a prestação de serviço de monitoramento
de alarme 24 hortas, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de março
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 032/06 – Processo nº 118/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Re-
press Distribuidora LTDA, com valor global de R$ 155.885,06
(cento e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais
e seis centavos), objetivando a aquisição de materiais descar-
táveis para o Pronto Socorro, Posto de Saúde e PFS, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de março de 2006 – Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 033/06 – Processo nº 119/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Malta
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA, com va-
lor global de R$ 158.761,94 (cento e cinqüenta e oito mil, sete-
centos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos para o Pronto Socor-
ro, Posto de Saúde e PFS, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de março
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 034/06 – Processo nº 120/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Droga-
ria Fávare Ltda, com valor global de R$ 44.224,68 (quarenta e
quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito
centavos), objetivando a aquisição de medicamentos de uso
contínuo, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 09 de março de 2006 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 035/06 – Processo nº 122/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Irene
Maria da Silva Avaré ME, com valor global de R$ 3.621,00
(três mil, seiscentos e vinte e um reais), objetivando a aquisição
de materiais permanentes para Vigilância Epidemiológica, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 09 de março de 2006 – Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 036/06 – Processo nº 123/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Triunfal
Marília Comercial Ltda - EPP, com valor global de R$ 5.533,50
(cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e cinqüenta centavos),
objetivando a aquisição de descartáveis para todos os PASs,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 10 de março de 2006 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pú-
blica nº 021/05 – Processo nº 340/05, objetivando a conces-
são onerosa de uso de bem público do Hangar para reforma de
um restaurante.
Revogado em: 13/03/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pública
nº 001/06 – Processo nº 001/06, objetivando a alienação de pinos
em aproximadamente 960 m³ de área verde com destoca, localizada
na Vivenda do Solemar, às margens da represa Jurumirim.
Revogado em: 09/03/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência Pú-
blica nº 005/06 – Processo nº 078/06, objetivando a contrata-
ção de empresa para fornecimento de serviços de informática
educacional com base em planos de aulas detalhadas.
Revogado em: 13/03/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº 005/06 – Processo nº 062/06, objetivando a contratação de
empresa médica para implantar o Programa Contra Obesidade.
Revogado em: 13/03/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

LEGISLATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA, na qualidade de pre-
goeiro oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, nomeado através do Ato da Mesa nº 03/2006, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente,
ADJUDICAR o objeto do Pregão 04/2006 – Processo 07/2006
para a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA., com sede à Avenida
Prefeito Paulo Novaes, 34 - Avaré – SP, inscrita no CNPJ sob
número 45.554.961/0001-86, objetivando o fornecimento de um
veículo zero quilometro, marca Volkswagen, Polo Sedan 1.6,
Código 9A22N4, cor preta, combustível álcool/gasolina, total flex,
ano de fabricação 2006/2006, equipado com itens de acordo
com o Código Nacional de Transito e demais itens de acordo com
edital, no valor de R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seis-
centos reais) /*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 10 de março de 2.006

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade
com o Termo de Adjudicação datado de 10 de março de 2.006,
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 04/2006
– Processo 07/2006, HOMOLOGANDO a empresa AVARÉ VE-
ÍCULOS LTDA., com sede à Avenida Prefeito Paulo Novaes, 34
- Avaré – SP, inscrita no CNPJ sob número 45.554.961/0001-86,
objetivando o fornecimento de um veículo zero quilometro, mar-
ca Volkswagen, Polo Sedan 1.6, Código 9A22N4, cor preta,
combustível álcool/gasolina, total flex, ano de fabricação 2006/
2006, equipado com itens de acordo com o Código Nacional de
Transito e demais itens de acordo com edital, no valor de R$
44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais)/*/*/*/*/*/*/*/
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 15 de março de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Avaré Veículos LTDA.
Objeto: Fornecimento de um veículo zero quilometro;
Valor: R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais);
Referente: Pregão 04/06 – Processo 07/2006
Data do ajuste: 15/03/2006
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Requerimentos aprovados na sessão
do dia 13/03/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Votos de parabenizações à escola de samba UNIÃO NEGRA AVA-
REENSE - UNA, grande Campeã do Carnaval Avareense de 2006.
- Votos de parabenizações à diretoria eleita para gestão 2006/07
do NÚCLEO DE CRIADORES DE NELORE DE AVARÉ E REGIÃO.
- Votos de parabenizações à Delegada e Deputada Estadual
Rosmary Corrêa, ganhadora da 5ª Premiação do Diploma Mulher
- Cidadã Bertha Lutz, oferecida pelo Senado Federal.
- Ao Ilustríssimo Sr. Prof. Dr. Fernando Herren Aguillar, expres-
sando-lhe os cumprimentos desta Casa Legislativa pelo lança-
mento de seu novo livro “Direito Econômico - Do Direito Nacional
ao Direito Supranacional”, pela Editora Atlas.
- Votos de parabenizações  à Diretoria do CREA-SP, pelo bri-
lhantismo da cerimônia de posse do Engenheiro José Tadeu da
Silva, ocorrida no dia 08 p.passado.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- À Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que o Sr. Fausto
informe esta Casa de Leis quantas vezes por semana os cata-
dores de lixo podem estar fazendo a coleta de lixo na cidade.
- À Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que o Sr. Fausto
informe esta Casa de Leis se é verdadeiro que somente aqueles
que eram catadores de lixo do antigo “Lixão” podem ser cadas-
trados para estar fazendo a coleta de lixo reciclável na cidade.
- Ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de São
Paulo - CREF4/SP, para que faça uma visita à Secretaria Munici-
pal de Esportes de Avaré, no sentido de fiscalizar o referido
órgão público.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a. Secretária
- Votos de parabenizações à Igreja Evangélica “Avivamento Bí-
blico”, pelo seu Jubileu de Prata em Avaré, e ao Pastor Joel
Ambrosino, pelos seus 12 anos à frente da igreja, período em
que tem feito um trabalho verdadeiramente social para Avaré, o
de resgatar almas que estão indo por um caminho muitas vezes
totalmente desvirtuado da vontade de Deus.

Aparecido Fernandes Junior – 2o. Secretário
- Pesar pelo falecimento da Sra. EVA BENEDITA DE CAMPOS.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Votos de aplausos e parabenização ao Senhor BENEDITO DE
ALMEIDA, popularmente conhecido como “BUTIA”, pela belíssi-
ma festa da Escola de Samba Tradição, do Carnaval de 2006.
- À Viação Vale do Paranapanema Ltda, para que estude a pos-
sibilidade de implantar uma linha de ônibus no Bairro Três Marias.

Gilberto Dias Soares
- Seja oficiada, aos integrantes e aos designados na Carta de
Avaré, que, em reunião de 16 de julho de 2004, com o objetivo de
preservação permanente ao entorno dos reservatórios artifici-
ais formados pelos lagos das Usinas Jurumirim e Chavantes, a
observação das diretrizes elencadas na referida carta.

Júlio César Theodoro
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, pelo
Projeto Terças Musicais, que apresentou, no último dia 07 de
março, a Cantora LUCIANA TEGANI, no Teatro Municipal.
- Seja oficiada a VVPL - Viação Vale do Paranapanema Ltda,
para que a mesma estude a possibilidade em estar incluindo, no
itinerário das linhas locais de ônibus, um trajeto que passe nas
proximidades do PAS-I, visto que o ponto mais próximo localiza-
se na Av. Pinheiro Machado.
- Seja oficiada a VVPL - Viação Vale do Paranapanema Ltda,
para que a mesma estude a possibilidade em estar incluindo, no
itinerário das linhas locais de ônibus, um ponto de parada em
frente à Sabesp.
- Seja oficiado o Senac, para que estude a possibilidade de
estar trazendo para o município de Avaré cursos de capacita-
ção e aperfeiçoamento para garçons.
- Votos de parabenização à Coordenação e toda equipe colaboradora
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, pelo sucesso e organização
da 19ª FESTA DO MILHO VERDE, realizada nos dias 11 e 12 de março.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao 1º SARGENTO JOAQUIM SILVESTRE FERREI-
RA NETO, pela belíssima Solenidade de Matrícula do Efetivo de
2006, realizada no último dia 11 de março.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, pelo
evento realizado no dia 8 de março na Concha Acústica, em
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

- Pesar pelo falecimento da Sra. JOSEFA DA SILVA VICENTE
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOCELIR DA SILVA MARTINS
(SARDINHA).
- Pesar pelo falecimento do Sr. ROBERTO ROSA.
- Pesar pelo falecimento da Sra. WANDA GOMES TAVARES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. NOEL EDIVIRGES ROSA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. RENATO MARCELO DE ALMEIDA JUNIOR.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BRAULINO RODRIGUES DE ALMEIDA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ LUIZ CARVALHO DE OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento de DÉBORA JULIA DE MORAES PEDRO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. PEDRO RIBEIRO DA SILVA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. NILSON SABINO DE GODOY.

Roberto Araujo
- Ao Comando da Polícia Militar de Avaré, para que estude a possi-
bilidade de intensificar a ronda policial na Rua Guanabara, principal-
mente à noite, no período das 22:30 horas às 24:00 horas.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- À  Viação Vale do Paranapanema Ltda., para que implante uma
linha de ônibus no Bairro da Vila Operária, uma vez que os
moradores do referido bairro não têm acesso ao transporte
coletivo urbano, o que dificulta o acesso dos mesmos a outros
bairros e ao centro da cidade.
- Votos de parabenização à Rádio Paulista FM, através de seus
representantes legais bem como da pessoa da Sra. Maria Diva
Sanches, pelo grandioso evento realizado no Centro Avareen-
se, no dia 8 de março do corrente, em comemoração ao “Dia
Internacional da Mulher”.
- Considerando-se que continuam sendo chamadas pessoas,
através de processos seletivos, para ocuparem cargos de car-
reira, cargos onde obrigatoriamente deveriam ser ocupados atra-
vés de concurso público, seja oficiado o Ministério Público do
Estado de São Paulo, dando continuidade à denúncia feita ante-
riormente por esta Vereadora, através do Ofício 0114/06-OS, a
respeito das irregularidades das contratações.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 13/03/06

José Ricardo Cardozo Barreto – Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, através do setor competente, possa estar
realizando limpeza nas proximidades da rua Mato Grosso, no
bairro Vila Nova.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar pavimentando a rua Mirassol, no Bairro Alto da Colina II.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor de Trânsito, coloque uma placa indi-
cativa na lombada existente na Av. Santos Dumont, próximo ao
Supermercado Saladão.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, coloque uma placa de
“PROIBIDO JOGAR LIXO” na rua Alan Kardec.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor de Trânsito, providencie a colocação
de um semáforo na Av. Espanha.

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a poda da
árvore na rua Paraíba, na calçada da creche Sta. Terezinha,
estacionamento da Santa Casa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie, se possí-
vel, a melhoria da sinalização do cruzamento da rua Paraíba com
rua Guanabara.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie um redutor
de velocidade na rua José Bueno, pois os carros trafegam em
alta velocidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie urgente o
serviço de nivelamento da estrada de acesso entre o Horto
Florestal e o condomínio Vereda do Sol.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar fazendo a cobertura do ponto de ônibus da Rua Dona
Dorita, ao lado da Escola Clarindo Macedo.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de es-
tar construindo um banheiro para os taxistas da Santa Casa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, efetue reparos nos
buracos existentes na Rua Antonio Gomes Amorim nº 386, bair-
ro Bonsucesso, uma vez que os mesmos podem causar sérios
acidentes, envolvendo tanto veículos quanto pedestres que por
lá transitam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, faça a limpeza  de todos
os terrenos existentes no bairro Bonsucesso, que se encon-
tram com muitos entulhos, matos e animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de es-
tar reformando os banheiros existentes no PAS da Rua Acre, bem
como de estar colocando papel  higiênico nos banheiros.
- ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de co-
locar placa indicando o sentido do Cristo na entrada de cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de es-
tar colocando mais remédios nos postos de saúde da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie o conserto
da Rua Dona Dorita, ao lado da Escola Clarindo Macedo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir um ponto de ônibus
no Bairro Três Marias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de colocar “tartarugas” na via
de acesso entre os bairros Bonsucesso e Plimec, no sentido de
diminuir a velocidade dos veículos que lá trafegam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de colocar as máquinas para
fazer limpeza em todas as ruas da periferia, visto que as mes-
mas se encontram com muitos buracos e sujeiras.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria do Meio Ambiente, proceda aos
reparos no barranco que faz divisa com a instituição Lar São
Nicolau e a Avenida Major Rangel.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a limpeza
das ruas do bairro Vera Cruz, especialmente das proximidades
da Igreja São José.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do Sr. Secretário de Obras e de Sistema
Viário, tome as providências que se fizerem necessárias, no
sentido de que a máquina de compactação de solo não trafegue
pelas ruas centrais da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o setor competente do município proceda à limpeza da
rua Maranhão esquina com a rua Voluntários de Avaré, onde,
em decorrência das últimas chuvas, acumulou areia e águas
servidas ocasionando, além da sujeira, mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o setor competente do município proceda aos reparos
na rua Antonio Gomes de Amorim defronte ao nº 396.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que seja demolido o depósito
de lixo, sito logo após o Pontilhão que dá acesso à estrada de
Itatinga e Ponte Alta, para que naquele local seja instalado ponto
de ônibus com bancos e cobertura, visto que muitas pessoas
aguardam a chegada de ônibus naquele local, sem nenhuma
apropriação e segurança.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, proceda à cobertura no ponto de ônibus urbano, loca-
lizado nas proximidades da Associação dos Funcionários Muni-
cipais, visto que, em períodos de chuva ou mesmo de muito sol,
não há uma proteção apropriada para os usuários do serviço de
transporte urbano aguardarem a chegada do ônibus.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, estude a possibilidade de adquirir mais um palco móvel,
para suprir todas as necessidades de eventos que acontecem
na mesma data.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, proceda à limpeza da área pertencente à Prefeitura
Municipal, área essa localizada em frente ao PSF do Bairro Duílio
Gambini, visto que a mesma após certo procedimento poderá
proporciona um local de lazer, como segue a sugestão anexada.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, estude a possibilidade de pavimentação e canalização
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de várias ruas da Biquinha. Tal pedido se faz necessário devido
aos grandes transtornos ocasionados pela falta do procedi-
mento acima citado.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade
de adquirir mais um banheiro móvel, para suprir todas as neces-
sidades de eventos que acontecem na mesma data.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, proceda à substituição de lâmpadas na rua José dos
Reis Carvalho, visto que a iluminação está precária, despertan-
do a insegurança dos moradores locais, visto que a violência
vem aumentando a cada dia, inibindo os munícipes de  transita-
rem pelo local após um certo horário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, proceda aos reparos e consertos no bueiro do córre-
go, sito à rua Arandu (ao lado do Bar do Zé Arandu), visto que o
período de chuvas ocasionou grandes danos no local.

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda aos reparos e
consertos nos buracos existentes na Avenida Espanha.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, efetue reparos nos buracos existentes na Rua Espírito
Santo, no trecho compreendido entre as ruas Goiás e Mato
Grosso, pois os mesmos comprometem o trânsito seguro, po-
dendo causar acidentes com carros e pedestres.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Laudo de Avaliação 008/06

Solicitante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
Imóvel: Fazenda Florada do Campo Gleba - 4B - Avaré

Parte integrante da matricula 50.499 do CRI.

Imóvel situado neste, município e comarca de Avaré.
1) Considerações Preliminares
1.1) Proprietários: Rosaly Righi Tamassia e Outros.
1.2) Objetivo: Apedido do interessado, tem o presente a finali-
dade de avaliação para desapropriação.
1.3) Interessado: Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
2.) Localização:  Área de terras denominada 4B localizada na
Fazenda Florada do Campo, neste município de Avaré, confor-
me vistoria feita no dia dezoito de novembro de dois e cinco.
2.1) Caracterização do imóvel: A área objeto de avaliação
possui as seguintes DISTÂNCIAS E CONFRONTAÇÕES:
UMA GLEBA DE TERRAS, contendo a área de 5,0000 hectares
ou 2,0661 alqueires, denominada Gleba 4B, desmembrada da
Fazenda Florada do Campo, situada neste Município e Comarca
de Avaré - SP, dentro das seguintes divisas e confrontações:
Inicia marco nº 22J cravado à margem da Represa de Jurumirim
cota 570,00 Duke Energy Internacional Geração Paranapanema
S/A, a 2.004,594 metros do marco nº 22, do perímetro da Fazen-
da Florada do Campo; deste marco segue por cerca na confron-
tação com a área remanescente da Fazenda Florada do Campo
no rumo 75º05'10'' SE, percorrendo a distância de 342,935 me-
tros até o marco nº 22K cravado no canto de divisa com a área
remanescente da Fazenda Florada do Campo; deste marco de-
flete à esquerda e segue na confrontação com a área remanes-
cente da Fazenda Florada do Campo no rumo 14º54'50'' NE,
percorrendo a distância de 135,000 metros até o marco nº 22L,
cravado na confrontação com a área remanescente da Fazen-
da Florada do Campo; deste marco deflete à esquerda e segue
por cerca na mesma confrontação anterior no rumo 75º05'10''
NW, percorrendo a distância de 419,339 metros até o marco nº
22I, cravado na margem da Represa de Jurumirim cota 570,00
Duke Energy Internacional Geração Paranapanema S/A; deste
marco deflete á esquerda e segue na margem Represa de Juru-
mirim cota 570,00 Duke Energy Internacional Geração Parana-
panema S/A, percorrendo a distância de 158,940 metros até o
marco nº 22J; marco este que serviu de ponto de partida e início
destas divisas e confrontações, parte integrante da matrícula
50.499 do CRI.
2.3) Utilização do Imóvel: sem utilização.
2.4) Caracterização da Região: Local para Veraneio as mar-
gens da Represa de Jurumirim.
3) Avaliação
3.1) Metodologia: Como principal método para a avaliação da
área objeto de doação, utilizou-se de critérios de pesquisas de
preços junto a imobiliárias da cidade, e opiniões
de pessoas conhecedoras do mercado imobiliário local, objeti-
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vando alcançar o real valor de mercado para o imóvel em ques-
tão, considerando-se sua localização, tamanho e acesso à área.
3.2) Critério: Para a presente avaliação, foi seguida a orienta-
ção contida nas normas estabelecidas pelo IBAPE - Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que dentre
outros assuntos aborda condutas e procedimentos a serem
seguidos, quando da avaliação de imóveis.
3.3) Critérios de avaliação do imóvel: A avaliação final do
imóvel será dada pela expressão:

VI = VT + VB

Onde:
VI = valor do imóvel
VT = valor das terras
VB = valor das benfeitorias
A) Valor das terras: De conformidade com a metodologia o crité-
rio acima mencionado, o valor básico para o local, onde se encontra
a área objeto de avaliação é de R$ 2,70 o metro quadrado.
B) Valor das benfeitorias: Não há benfeitorias.
4) Determinação dos valores
De conformidade com a expressão constante do item 3.3, o
valor do terreno será dado pela expressão:

VI = VT + VB

O valor do m² da área foi obtido através de pesquisa junto às
imobiliárias locais, obtendo - se o valor médio de R$ 2,70 por m².
Portanto, tem - se:
Área em dação: 50.000,00 m².
Valor básico do m²: R$ 2,70
Valor do imóvel: R$ 135.000,00

Valor total.............................. R$ 135.000,00

5) Encerramento
Nada mais tendo a apurar, foi dado por encerrado o presente
Laudo, que consta de quatro folhas impressas de um só lado,
todas rubricadas e a última datada e assinada.

Avaré, 06 de Março de 2006.

DECRETOS

Decreto nº 1.131, de 03 de março de 2.006.
(Dispõe sobre prorrogação de prazo para o pagamento do

Imposto Territorial Urbano IPTU/2006.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo para pagamento da primeira
parcela e a parcela única do IPTU/2006 para 31 de março de
2.006.
Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 03 de  Março de 2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

DECRETO Nº 1.133 DE 14 DE MARÇO DE 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar 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,
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$341.000,00 (tre-
zentos e quarenta e um mil reais ),   para suplementar as
seguintes dotações do orçamento vigente:-

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. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal  da Estância Turística de Avaré,
14  de março de  2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Esta publicação prevalece sobre a anterior
Decreto n.º 1.134, de 14 de março de 2006

(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 5,0000 hectares ou 2,0661 alqueires, de propriedade
de ROSALY RIGHI TAMASSIA e outros, localizada na fazen-
da Florada do Campo, neste município de Avaré.
Local:- Fazenda Florada do campo
Proprietário:- ROSALY RIGHI TAMASSIA e outros
Área:- 5,0000 hectares ou 2,0661 alqueires;
Valor:- R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
Descrição da Área :-
UMA GLEBA DE TERRAS, contendo a área de 5,0000 hectares
ou 2,0661 alqueires, denominada Gleba 4B, desmembrada da
Fazenda Florada do Campo, situada neste Município e Comarca
de Avaré - SP, dentro das seguintes divisas e confrontações:
Inicia marco nº 22J cravado à margem da Represa de Jurumirim
cota 570,00 Duke Energy Internacional Geração Paranapanema
S/A, a 2.004,594 metros do marco nº 22, do perímetro da Fazen-
da Florada do Campo; deste marco segue por cerca na confron-
tação com a área remanescente da Fazenda Florada do Campo
no rumo 75º05’10’’ SE, percorrendo a distância de 342,935 me-
tros até o marco nº 22K cravado no canto de divisa com a área
remanescente da Fazenda Florada do Campo; deste marco de-
flete à esquerda e segue na confrontação com a área remanes-
cente da Fazenda Florada do Campo no rumo 14º54’50’’ NE,
percorrendo a distância de 135,000 metros até o marco nº 22L,
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cravado na confrontação com a área remanescente da Fazen-
da Florada do Campo; deste marco deflete à esquerda e segue
por cerca na mesma confrontação anterior no rumo 75º05’10’’
NW, percorrendo a distância de 419,339 metros até o marco nº
22I, cravado na margem da Represa de Jurumirim cota 570,00
Duke Energy Internacional Geração Paranapanema S/A; deste
marco deflete á esquerda e segue na margem Represa de Juru-
mirim cota 570,00 Duke Energy Internacional Geração Parana-
panema S/A, percorrendo a distância de 158,940 metros até o
marco nº 22J; marco este que serviu de ponto de partida e início
destas divisas e confrontações, parte integrante da matrícula
50.499 do CRI.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura doação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de março de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Edital de Notificação 07/2006
Referente a carta convite nº 007/06
Processo nº 017/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
em lajotas pré-fabricadas de concreto, e implantação de
guias pré-fabricadas de concreto no Povoado de Barra
Grande (Rua Antonio Quintiliano Teixeira, Rua Sebastião
Camilo Lelis e Travessa I).
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 melhoramen-
tos públicos, conforme discriminação 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-fabricadas, tudo de concreto.
Local: Povoado de Barra Grande (Rua Antonio Quintiliano Tei-
xeira, Rua Sebastião Camilo Lelis e Travessa I).
Quantidade:
Guias: 449,47 ml
Lajotas: 2.594,53 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 míni-
mas de 30 cm x 30 cm x 8 cm de espessura, 30 Mpa de resistên-
cia e guias de concreto pré-moldadas, padrão Prefeitura Munici-
pal de Avaré.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças
pré-moldadas de concreto, destinadas 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 compre-
ensão simples aos 28 dias de idade, no mínimo, de 30 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fratu-
ras ou outros defeitos, não podendo apresentar deformações
com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, de-
vendo 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 demar-
cada topograficamente, de acordo com as plantas do cadastro
imobiliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nive-
lamento topográfico, visando dar o perfeito escoamento neces-
sário às águas pluviais em concordância com sa 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 espessura solta da ordem de 10cm,
visando o recebimento da pavimentação.
2.2- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar
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compatível com as normas técnicas estabelecidas pelos técni-
cos da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos pro-
gredir 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 fabrica-
dos em Vibro-Prensa ou equipamento similar, para que atinjam a
resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vibratórias, para que o con-
creto tenha o adensamento necessário 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 ven-
cedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o Col-
chão 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, devida-
mente 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$ 97.801,17 (noventa e sete mil,
oitocentos e um reais e quarenta e sete 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 do-
mínio 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 Antonio Quintiliano Teixeira (trecho 1: entre Rua Sebastião
Camilo Lelis e Rua Salvador Firacé)  custo será de R$ 210,00
(duzentos e dez  reais) por metro linear de testada de lajotas e
R$ 14,00 (quatorze reais) por metro linear de testada de guias.
- Rua Antonio Quintiliano Teixeira (trecho 2: Páteo da Igreja) o
custo será de R$ 105,00 (cento e cinco reais) por metro linear
de testada de lajotas e R$ 14,00 (quatorze reais) por metro
linear de testada de guias.
- Rua Sebastião Camilo Lelis o custo será de R$ 83,12 (oitenta e
três reais e doze centavos) por metro linear de testada de lajo-
tas e R$ 14,00 (quatorze reais) por metro linear de testada de
guias.
- Travessa I (trecho entre a pavimentação existente e a divisa
com a Fepasa) o custo será de R$ 140,00 (cento e quarenta
reais) por metro linear de testada de lajotas e R$14,00 (quatorze
reais) por metro linear de testada de guias.
Observação: A variação do custo do valor do metro linear entre as
Ruas acima citadas, dá se pelo fato das mesmas possuírem largu-
ras diferentes, bem como no ato da emissão da cobrança será
excluída a cobrança de guias para aqueles imóveis que já possuí-
am a referida benfeitoria anteriormente a execução dos serviços
previstos na carta convite nº 007/06 - processo nº 017/06.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital
deverão requerer o parcelamento das contribuições de melho-
ria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previs-
to 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 proprietári-
os 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, desconta-
dos 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 pre-
sente 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.

Bairro Barra Grande

Item  Contribuinte Nº do Nº da Nº do Testada
Imóvel quadra lote ml

cadastral cadastral
Rua Antonio Quintiliano Teixeira – Trecho 1: Entre Rua Sebastião
Camilo Lelis e Rua Salvador Firacé:
01 Juarez Inácio Alves 02 01 31,60
02 Proprietário desconhecido 02 02 7,35
03 Geny da Silva Vilas Boas 02 03 5,40
04 Igreja Evangélica Assembléia de Deus 05 05 44,00
Rua Antonio Quintiliano Teixeira – Trecho 2: Páteo da Igreja
05 Proprietário desconhecido 07 06 9,50
06 Jairo Lopes da Fonseca 07 07 30,00
07 Prefeitura Municipal de Avaré Praça

da Igreja 30,20
Rua Sebastião Camilo Lelis – Trecho  entre  Rua Antonio Quintiliano
Teixeira  e Travessa I
08 Juarez Inácio Alves 02 01 20,80
09 José Roberto Dias 02 04 13,00
10 Sidnei Rodrigues e outros 02 05 13,90
11 Antonio Alves 02 07 17,00
12 Ilda Costa 02 08 10,00
13 Jairo Rodrigues e Outros 02 09 33,60
14 Felix Franca Pinto 02 10 11,75
15 Romeu Lelis 02 11 41,10
16 Fepasa S/A 03 01 27,80
17 Fepasa S/A 03 02 98,20
18 Prefeitura Municipal de Avaré Páteo da

Estação 43,00
Travessa I – Trecho entre pavimentação existente e a divisa com a
Fepasa
19 Romeu Lelis 02 11 19,05
20 Igreja P. Indep. Cach de Avaré 02 13 9,30
21 Braz Nogueira 02 14 9,30
22 Fepasa S/A 03 02 33,20

Item  Contribuintes Nº do Código Testada
imóvel Do INCRA ml

23 Alfredo Marques do Vale Junior rural 000.043.227.579.5 77,07

Avaré, 17 de Março de 2006.
Prefeitura Municipal de Avaré

Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543

Banca de Jornais (Triponto) - Rua S. Catarina, 1411

Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº

Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº

Abavil - Rua Pernambuco, 1346

A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389

Babucha - Rua Pernambuco, 1472

Casa Chaddad - Largo São João, 200

Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290

Farmácia São Bento - Rua Pernambuco, 1318

Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355

Clínica do Tênis - Rua Pernambuco, 1521

Drogaria do Povo -Praça da Independência, 35

Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386

POSTOS DE VENDA
DE CARTÕES DA

ZONA AZUL
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A  V  I  S  O
A Prefeitura Municipal da Estância Turística  de Avaré,
vem através de sua  Seção de Cadastro Imobiliário,
lembrar  aos senhores Contadores,  e também a
outros cidadãos que estejam interessados em
abertura de empresas em qualquer  ramo de
atividade;  que  antes que seja feito qualquer
investimento no sentido de aprovação e
regularização de um empreendimento;  a Prefeitura
deve ser consultada quanto a autorização do uso do
solo do endereço pretendido, evitando-se  assim
eventuais prejuízos.
A referida autorização é fornecida através de certidão,
denominada  Certidão de Uso de Solo, que será
obtida junto á Secretaria de Habitação após parecer
prévio da Seção de Cadastro Imobiliário;  ambos
situados na Rua Rio Grande do Sul nº 1810.

SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
Lionete Faria Ribeiro – Supervisora Interina

COMUNICADOS
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Iniciada mais uma Copa Revelação de Futsal

Cerimônia de Abertura contou com a presença das equipes participantes

No último sábado
teve início a 12ª edi-
ção da Copa Reve-
lação de Futsal. O
evento contou com a
participação de vári-
as cidades da região,
que marcaram pre-
sença na cerimônia
de abertura. Desfila-
ram atletas das cida-
des de Lençóis Pau-
lista, São Manoel,
Taquarituba, Arandu,

MÁRIO BIXIGA

Itaí, Pratânia, Fartu-
ra e Avaré.

Após a cerimônia
de abertura aconte-
ceram dois  jogos.
Na categoria fraldi-
nha a AA Avareense
venceu  o  Cen t ro
Avareense por 3x1.
Na categor ia  pré-
mirim a equipe da
AA Avareense -B
venceu  o  Cen t ro
Avareense por 3x2.

A equipe de Bo-
cha da Secretaria
Municipal de Espor-
tes (SEME) de Ava-
ré part icipou nos
dias 11 e 12 de mar-
ço da VII Copa In-
terestadual de Bocha
na cidade de São Vi-
cente.

Participaram da
competição 29 cida-
de entre elas fortes
equipes como Cam-
pinas, Santos, Assis
e Jacareí. A equipe
avareense fez uma
bela campanha e per-
deu apenas nas oita-
vas de final.

Na primeira fase
Avaré venceu Tauba-
té por 18x4, venceu
Campinas por 18x8
e perdeu para Mauá
por 18x4. Nas oita-
vas de final a derrota

Bocha de Avaré
participa da Copa

Interestadual
foi para Limeira por
18x0.

A equipe avare-
ense contou com
Germano, Gilberto,
Flávio Ferreira e
Mirim.

Basquete
A equipe de bas-

quete masculino da
SEME/Avaré jogou
na cidade de Lins
pela Liga de Bas-
quete Centro-Oeste
Paulista de Bauru. O
jogo foi contra a
equipe de Lins e
Avaré venceu por
75x56.

Jogaram por
Avaré, André (16),
Danilo (2), Quintili-
ano, Adriano (2),
Luizinho (8), Fernan-
dão (7), Diego (20),
Alex (11), Rafael e
Artur Leandr (9).

No último dia 12 foi
realizada mais uma roda-
da do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol nas
categorias menores. Os
jogos aconteceram no
Campo do Fluminense.

Na categoria denti-
nho o Fluminense ven-

Vários jogos movimentaram o Campeonato
Municipal de Futebol nas categorias menores

ceu a Vila Jardim por
5x0. Na categoria den-
te de leite Fluminense e
Vila Jardim empataram
por 1x1. Na categoria
dentão a Vila Jardim
venceu o Fluminense por
2x0. O outro confronto
foi entre SEME/Polícia

Civil e São Pedro. Na
categoria dentinho a
SEME/Polícia Civil ven-
ceu por 5x1. Na cate-
goria dente de leite os
dois times empataram
por 1x1. Na categoria
dentão a SEME/Polícia
Civil venceu por 4x2.

No último fim de
semana não houve ro-
dada do Campeonato
Municipal nas catego-
rias menores, pois as
equipes da SEME jo-
garam pelo Campeo-
nato Regional na cida-
de de Óleo.
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Obras para construção do
Boiódromo estão em ritmo acelerado

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está trabalhando em
ritmo acelerado nas
obras de construção do
Boiódromo. Os traba-
lhos estão na fase de ter-
raplanagem.

O “Boiodromo” ser-

Arquibancada será modulada no solo

virá para a realização de
diversos eventos como
rodeio, shows artísticos,
entre outros. Com este
empreendimento a Pre-
feitura pretende equipa-
rar o Recinto da Emapa
aos principais recintos
do país.

De acordo com o
projeto o “Boiódromo”
será construído nos mes-
mos moldes do já existente
na cidade de Barretos.

A arena será cons-
truída em um nível infe-
rior do solo com a ar-
quibancada modulada.

Os trabalhos estão em ritmo acelerado

A Associação Brasi-
leira dos Criadores do
Cavalo Árabe (ABCCA)
abre o seu calendário de
exposições de 2006 com
a realização da 21ª Expo-
sição Interestadual do
Cavalo Árabe. O evento
ocorrerá entre os dias 24
e 26 de março, no Par-
que de Exposições Dr.
Fernando Cruz Pimentel
(EMAPA), em Avaré.

A programação da
Interestadual prevê, além
das provas tradicionais de
halter, de performance e
em liberdade, a realiza-
ção de dois leilões, a
copa funcional (3 tambo-

Avaré recebe 21ª Exposição Interestadual do Cavalo Árabe
res e 6 balizas), a premi-
ação do Jackpot 2005 e
a entrega dos troféus aos
melhores de 2005.

Para o julgamento
das provas de halter fo-
ram convidados os juízes
Elena Romero Oneto, de
Buenos Aires, Argentina
e Maria Helena Ribeiro
Perroy, de Sorocaba, SP.
Para a performance o
juiz será Terry Holmes,
de Scottsdale, Arizona.

O primeiro leilão ocor-
rerá no dia 24 de março e
será de coberturas para o
Jackpot 2006 e, o segun-
do, será dia 25, promovido
pelo Haras HBV.

SEXTA – FEIRA – 24 – INÍCIO DO JULGAMENTO
09H00 – PERFORMANCE
Trail Horse Estreantes – Sênior
Trail Horse Expositor – Masculino – Feminino – Mirim
English Pleasure Estreantes – Novos – Égua
Pleasure Driving Estreantes – Novos – Égua
Western Pleasure Estreantes – Novos – Égua
13H00 – HALTER
Categoria Júnior Macho
Categoria Potro
Categoria Cavalo
19h00 – ENTREGA AOS MELHORES DO ANO 2005 / HOTEL
VILLA VERDE

SÁBADO – 25 – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
09H00 – COPA FUNCIONAL DE 3 TAMBORES E 6 BALIZAS
  – PERFORMANCE
English Pleasure Garanhão – Castrado – Sênior
English Pleasure Expositor – Masculino – Feminino
Pleasure Driving Castrado – Garanhão – Sênior
Pleasure Driving Masculino – Feminino

PROGRAMAÇÃO
Western Pleasure Castrado – Garanhão – Sênior – Expositor
Western Pleasure Masculino – Feminino – Mirim - Lead Line
MONTARIA TRAJE TÍPICO
13H00 – HALTER
Categoria Júnior Fêmea
Categoria Potranca
Categoria Égua
Campeonato Castrado
Prova Em Liberdade
19H00 – LEILÃO DE COBERTURAS “JACKPOT 2006”
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO/HOTEL VILLA VERDE

DOMINGO – 26 – TÉRMINO DO JULGAMENTO
10H00 – HALTER
Campeonato Júnior Fêmea
Campeonato Júnior Macho
Campeonato Potranca
Campeonato Potro
Campeonato Égua
Campeonato Cavalo
- Melhor Cabeça
- Progênie De Pai / Mãe

MÁRIO BIXIGA


