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Através de licitação
a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré fir-
mou contrato com o
Banco Real, o que ren-
derá a Prefeitura R$
2.046.000,00. De acor-
do com o contrato o
Banco Real passará a
administrar as contas de
todos os funcionários
municipais, que passa-
rão a receber seus salá-
rios através deste ban-
co. A licitação surgiu
através do assédio de
vários bancos para que

Contrato com banco rende a
Prefeitura mais de R$ 2 milhões

pudessem adquirir as
contas dos funcionários
da Prefeitura, além do
recebimento dos carnês
de IPTU e ISS. O pa-
gamento dos fornece-
dores da Prefeitura tam-
bém será feito através
do Banco Real.

De acordo com o
contrato o banco fica
comprometido a cobrar
nas contas dos funcioná-
rios as menores taxas do
mercado. Desta forma a
Prefeitura fará uma avali-
ação freqüentemente das

taxas cobradas no mer-
cado e o Banco Real, por
força do contrato, será
obrigado a cobrar taxas
nesses valores.

No Centro Adminis-
trativo será instalada
uma agência do banco
que funcionará das 9h00
às 16h30, acima do ho-
rário normal dos bancos
na cidade. Outro benefí-
cio para os cofres da Pre-
feitura é de que o banco
se comprometerá, du-
rante cinco anos, a con-
feccionar e postar os car-

Boa parte dos cerca de 2 mil funcionários da
Prefeitura já fez o cadastramento da digital

Sistema de controle de horário dos
funcionários municipais
será através da digital

Reforma do Centro de Saúde – A Prefeitura da Estância Turística
de Avaré está realizando uma importante reforma no Centro de Saúde
da Rua Acre. O local está recebendo nova pintura para que seja
mantido um bom aspecto para os freqüentadores do Centro de
Saúde.

nês de IPTU e ISS. So-
mente este benefício ge-
rará uma economia de
R$ 150 mil por ano para
os cofres da Prefeitura.

Apesar dos carnês
da Prefeitura serem emi-
tidos pelo Banco Real,
eles poderão ser pagos
em qualquer outra agên-

cia conveniada. Apenas
para os casos de carnê
vencido, o pagamento
deverá ser pago no Ban-
co Real.

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré,  at ravés da
Secretaria de Admi-
nistração está im-
plantando o Sistema
de Controle de Ho-
rário dos Funcioná-
rios Municipais por
m e i o  d e  d i g i t a l .
Com este sistema a
Prefeitura pretende
ter um melhor con-
trole de horário dos
funcionários e das
horas extras.
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Violeiros se reúnem em roda de viola
buscando manter a cultura do

interior paulista
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Campanha de Prevenção ao Câncer
de Boca foi considerada um sucesso
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO Nº 12/2005

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, comunica que haverá um processo seletivo simplificado para
a contratação por prazo determinado ,  de acordo com a
com a Lei Municipal nº 35/89 e 379/99, a saber:
I-
VAGAS EMPREGO REQUISITO JORNADASEMANAL SALÁRIO Taxa de Inscrição
01 Padeiro Ensino 40 hs semanais R$ 556,30 R$ 10,00

fundamental
incompleto
(mínimo

4ª série)

II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se no período de 15 e 16
de agosto de 2005 , das 9:00 às 16:00hs, no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, na rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na Central de Alimentação Escolar,
localizada  à  Rua  Goiás nº 2227, bairro do Braz, às 18h00  do
dia 17 de agosto de 2005, com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será prática, sendo considerado aprovado o candi-
dato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, será fixado no átrio do Centro Administrati-
vo no dia 15 próximo.
Avaré, 11 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLATIVO

SESSÃO 08-08-2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, solicitando ao mesmo que através do setor com-
petente possa estar revendo o posicionamento das floreiras
colocadas no calçadão da Rua Rio Grande do Sul.
- Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, solicitando ao mesmo que através do setor com-
petente possa estar providenciando a limpeza dos bancos das
praças e jardins de nossa cidade.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie benfeitorias no campo do São Pedro, como a
reforma da arquibancada e gramado, e a instalação de alambra-
dos, bem como, a reformulação da pracinha próxima ao campo.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a pavimentação asfáltica da Rua Luiz Bruno
localizada no bairro Alto da Colina II.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, providencie o reforço da
pintura da faixa de sinalização na pista de rolamentos na av.
Mario Covas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do departamento
de limpeza pública, seja incluso na programação do caminhão
de coleta de lixo, a retirada do lixo gerado pelos colonos da
Agropecuária Canaã Ltda, empresa do grupo Tejofran, localiza-
da na Rodovia João Melão SP 255KM 232,9.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transportes e Sistema Viário substitua todas as
lombadas existentes nas vias de rolamento, por redutores de
velocidade, a fim de atender as normas estabelecidas no Código
de Trânsito Brasileiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário coloque redutor de
velocidade na Rua São Paulo com confluência com a rua Pe.
Emilio Immos, visto que os veículos sobem a Rua São Paulo em
velocidade excessiva, onde já ocorreram atropelamentos de
vários animais, e recentemente pessoas idosas já foram atingi-
das pelos veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que elabore Lei ou conscien-
tize os proprietários de imóveis na cidade, para que fixem as
suas lixeiras a 1,80 metros do solo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que inicie as adaptações dos
prédios públicos a fim de facilitar a acessibilidade aos portado-
res de deficiências físicas, em obediência a legislação federal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário proceda com urgência
a sinalização do colégio “Dimensão”.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a reconstrução da calçada na rua Acre com a
rua Espírito Santo, ou que seja fornecido o material necessário
para que os proprietários possam faze-lo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a limpeza da área Poliesportiva do bairro Vera
Cruz, bem como sejam feitas melhorias como a construção de
banheiros no local para melhor atender os usuários.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente verifique quem está morando na casa pertencente à Pre-
feitura, situada à Rua Conceição P. Lima - Jardim Paineiras, para
que essa retorne a municipalidade e seja cedida para Progra-
mas Sociais do Bairro a que pertence.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal,para que através do setor compe-
tente solicite a agilização da viabilidade de ser construído calça-
das na rua que dá acesso ao bairro Duílio Gambini, solicitando a
melhoria de sinalização, assim como obstáculos de trânsito (tipo
tartarugas), com finalidade de dar mais segurança tanto aos
pedestres quanto aos motoristas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa providenciar a construção de calçada na avenida
Paranapanema, imediações do córrego Próximo ao Lajão, me-
lhorando o transito de pedestres no local.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te da administração, tome as providencias cabíveis para a cons-
trução de calçada ao longo da rua Lineu Prestes - Água Branca,
uma vez que esta é uma via de tráfego intenso e a falta de
calçadas obriga os transeuntes a circularem pelas ruas, pondo
em risco a segurança dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a construção de calçadas e a canalização do
córrego da Avenida Paranapanema, visando evitar acidentes
com pedestres, bem como, a invasão das casas dos moradores
por insetos e animais peçonhentos provenientes do referido
córrego.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que providencie estudos no
sentido de sanar problemas de enchente na residência de nº
205 da Rua Paraíba, esquina com Lineu Prestes, pois em dias de
fortes chuvas a enxurrada invade a citada casa pelo fato da
calçada ser baixa e não existir uma canaleta para escoamento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie calçamento do terreno outrora pertencente à
Sabesp, local onde hoje é parte do pátio de recreação da Escola
Municipal Professora Alzira Pavão, no Bairro São Judas Tadeu,
bem como a retirada de objetos perigosos que vêm oferecendo
riscos às crianças que freqüentam a referida escola.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que notifique o proprietário da residência localizada na esquina
da Rua Major Toledo com Avenida João Vítor de Maria, imóvel
este que está abandonado e que vem servindo de ponto para
consumo de drogas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa providenciar a pavimentação, bem como, a constru-
ção de calçadas no final da Avenida Paranapanema, visto que
essa é uma importante via de acesso entre vários bairros popu-
losos e região central da cidade, além de ser o principal acesso
a estrada vicinal Avaré/Itatinga.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que através
do setor competente possa providenciar a reconstrução da cal-
çada da Rua Mato Grosso, visto que por se encontrar em condi-
ções precárias está dificultando o tráfego de pedestres, poden-
do causar inclusive acidentes sérios, especialmente com crian-
ças e idosos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que providencie junto ao
setor competente da administração a pavimentação da Rua Pe-
dro Brandi Contrucci, trecho que desemboca na Rua Carmen
Dias Faria, visto que esse se encontra em situação precária,
podendo causar aos que por ali circulam acidentes e danos
matérias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa providenciar a pavimentação da Avenida Mamud
Sacre, ligação com a rua Carmem Dias Faria.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que através
do setor competente possa providenciar a construção de calça-
das na Avenida Madre Paulina, propiciando assim mais seguran-
ça aos pedestres, principalmente em épocas de Emapa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que através
do setor competente possa providenciar iluminação nas vias
públicas próximas à rua Fernando Bruno - Residencial Santa
Mônica, propiciando assim uma melhor iluminação no local e
maior segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa efetuar melhorias na iluminação publica do Bairro
Avaré I, substituindo-as por lâmpadas a vapor de sódio, propici-
ando assim uma melhor iluminação no local e maior segurança
aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa providenciar a iluminação na Praça da Igreja do
Jardim Paineiras, dando maior segurança aos fiéis e moradores
dos arredores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria do
Bem Estar Social, tome as devidas providencias em relação a
uma família que está vivendo ao relento no Jardim Paineiras.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te tome as medidas cabíveis com relação aos entulhos acumula-
dos nas imediações do córrego na Avenida Paranapanema, uma
vez que o mesmo além de enfiar o local contribui para o surgi-
mento de animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te tome as medidas cabíveis quanto ao provável despejo de
esgoto a céu aberto na Rua Félix Fagundes, visto que o empo-
çamento de águas fétidas está causando grande desconforto e
apreensão aos moradores do local que temem por suas saúdes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te tome as devidas providencias para a construção de calçadas
na Rua José Eufrásio Leal - Bairro Água Branca, evitando as-
sim, maiores danos no local, visto que a falta da mesma está
provocando o desbarrancamento da ponte sobre o córrego.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te tome as medidas cabíveis com relação aos entulhos jogados
na área verde no bairro Vera Cruz, localizado entre as ruas
José B. Negrão e Simão Pedro, que além de causar um aspecto
muito feio ao local, contribui para a proliferação de insetos e
animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te da administração, tome as devidas providencias para a cons-
trução de calçadas na Rua Tenente João Dias, bem como, provi-
dencie a limpeza daquele local, visto que o mesmo é uma peque-
na área verde municipal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que providencie junto ao
setor competente, o mesmo trabalho aplicado no bairro Santa
Cruz, com o nivelamento das lajotas ao longo da Rua Júlio Figuei-
redo - Bairro Ipiranga, além de outras ruas do referido bairro,
visto que há muitas ruas precisando de reparos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que providencie junto ao
setor competente a mudança do ponto de ônibus urbano situado
à Rua Pará, atrás da escola Maneco Dionísio, visto que este está
causando prejuízos ao comerciante do local, pela falta de esta-
cionamento para seus clientes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te da administração, tome as devidas providencias com relação
à construção de calçadas na Rua Fernando de Moraes, uma
vez que esta é uma via de acesso entre os bairros Jardim Amé-
rica e Alto, e conseqüentemente de trafego relativamente inten-
so, o que põe em risco a segurança dos moradores, já que os
mesmos têm de transitar pelas ruas por falta de calçadas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, tome as devidas providencias em relação à sujeira que se
encontra acumulada no terreno situado à Rua Júlio Figueiredo
no Bairro Ipiranga, uma vez que o mesmo está contribuindo para
a proliferação de insetos e animais peçonhentos, nocivos a
saúde.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competen-
te da administração sejam tomadas as medidas cabíveis para a
construção de calçadas na rua Amaral Pacheco - Água Branca,
uma vez que a população é obrigada a transitar pelas ruas,
pondo em risco sua segurança.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que providencie junto ao
setor competente as medidas cabíveis para a construção de
calçadas na rua José Eufrásio Leal - Água Branca, uma vez que
os transeuntes são obrigadas a transitar pelas ruas, pondo em
risco a sua segurança.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, tome as atitudes cabí-
veis junto ao setor competente, para conservação de uma Pra-
ça, situada na Rua José Eufrásio Leal com a rua Piauí (Água
Branca).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor compe-
tente tome providencias em relação ao abandono dos barra-
cões da antiga Fepasa.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo solicite junto ao
setor competente da administração, a colocação de uma de-
pressão rua Rio Grande do Sul com a Sergipe, impondo respeito
no trânsito e evitando os perigos de acidente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
denominar uma rua da cidade com o nome do saudoso Sr. Antô-
nio Morgato, ferroviário que por muitas décadas residiu em Ava-
ré e que foi o responsável pelo plantio de uma paineira na Praça
Professor Guaraciaba Amorim, no ano de 1914.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o reparo no leito carroçável da Rua Rio de
Janeiro na altura do Hotel Rio Novo, considerando que existe
falhas no asfalto, que comprometem o trânsito seguro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que solicite junto ao setor
competente da administração, a colocação de placas indicati-
vas dos nomes das ruas, especialmente nos bairros periféri-
cos, para melhoria e facilitação da localização das mesmas, não
somente aos moradores, mas, principalmente aos turistas que
visitam nossa Estância Turística.
- Ao Prefeito para que estude a possibilidade de implantar gale-
rias pluviais ao longo da Avenida Anápolis.

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

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Parabenizações a Equipe do Corpo de Bombeiros de Avaré,
pela conquista do Título de Campeã do XXX Campeonato de

Inverno de Futsal da 3ª Cia. da PM - Avaré, ocorrido no dia 05 de
agosto de 2005.
- Parabenizações a Equipe do 5º Pelotão da PM - Itaí, pela con-
quista do Título de vice-campeã do XXX Campeonato de Inverno
de Futsal da 3ª Cia. da PM - Avaré, ocorrido no dia 05 de agosto
de 2005.
- Votos de parabenizações aos alunos de Educação Física da
Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA), que trabalha-
ram como voluntários na recreação das crianças no Projeto “De
Bem com a Vida” ocorrido no último dia 3 e promovido pela
equipe do PSF 1 de Avaré (Bairro Brasil Novo).
- Votos de parabenizações aos membros da Pastoral da Criança
que trabalharam como voluntários na realização do Projeto “De
Bem com a Vida” promovido no último dia 3 de agosto pelo PSF 1
Dr. Cecílio Jorge Neto, evento esse que atingiu todas as expec-
tativas e que mostrou que com a união de todos é possível a
realização de outros projetos sociais que atinjam famílias caren-
tes de todos os bairros da periferia.
- Votos de parabenizações às Escolas de Cabeleireiros da Cida
e Sandra e Rose, que dispensaram um dia de trabalho para de
forma voluntária e com muito espírito de cidadania colaborar
com o Projeto “De Bem com a Vida” desenvolvido pelo PSF 1 do
Bairro Brasil Novo, sendo que ao longo do último dia 3 essas
profissionais de fibra realizaram cerca de 140 cortes de cabe-
los entre as crianças assistidas dos bairros Vila Esperança,
Vila Operária, Jardim Califórnia, Brasil Novo e Brabância.
- Efusivas parabenizações a Comissão Organizadora do XXX
Campeonato de Inverno de Futsal da Terceira Companhia PM –
Avaré.
- Efusivas parabenizações aos coordenadores do projeto “Ci-
dadania no Cárcere” desenvolvido no Centro de Ressocializa-
ção de Avaré.
- Efusivas parabenizações ao Senhor Stefan Weltzer, pela apre-
sentação do brilhante e inovador projeto para a construção do
HOTEL IBIQUÁ, que será construído as margens da Represa de
Jurumirim e que irá certamente representar uma excelente op-
ção de lazer e turismo, não só para os avareenses como tam-
bém para os turistas visitantes, além de gerar aproximadamente
uma centena de empregos diretos.
- Votos de parabenizações à Associação de Moradores do Bair-
ro Brasil Novo, através do seu presidente, Sr. Joaquim Simão
Freitas, que deu total apoio à realização do Projeto “De Bem com
a Vida”, desenvolvido pelo PSF 1 do Bairro Brasil Novo no último
dia 3 de agosto, quarta-feira, o qual teve por objetivo realizar um
trabalho preventivo sobre higiene e cuidados corporais.
- Votos de parabenizações a toda equipe do Posto de Atendi-
mento à Família (PSF 1) Dr. Cecílio Jorge Neto, pela realização do
Projeto “De Bem com a Vida”, transcorrido no último dia 3 de
agosto, e que teve por objetivo realizar um trabalho preventivo
sobre higiene e cuidados corporais.
- À Sra. Antonieta Linhares, Regente do Coral Nossa Senhora
das Graças, expressando os agradecimentos desta Casa Le-
gislativa a ela e a seu talentoso grupo de canto pela participação
nos festejos comemorativos dos 130 anos de emancipação de
Avaré e da instalação do Poder Legislativo, realizados no último
dia 7 de julho do ano em curso.
- Pesar pelo falecimento do Sra. CARMELITA PIASSA DUTRA.
- Um voto de agradecimento ao Excelentíssimo Senhor Nagashi
Furukawa MD. Secretário Estadual da Administração Penitenci-
ária, pela inauguração da Central de Penas e Medidas Alternati-
vas de Avaré, ocorrida em 05 de agosto de 2005.
- Um voto de agradecimento ao Excelentíssimo Senhor Geraldo
Alckmin MD. Governador do Estado de São Paulo, pela implanta-
ção em nosso município da 15ª Central de Penas e Medidas
Alternativas, ocorrida em 05 de agosto de 2005.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Dispõe sobre a constituição de Comissão Parlamentar de Inqu-
érito - CPI para apurar irregularidades em licitação da Prefeitura
Municipal de Avaré.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- À TELEFONICA, para que providencie a instalação de telefone
público (orelhão) na Rua Nelson Evangelista Prado, entre as
ruas Jaime Quartucci e Sergio Barreira localizado no bairro do
Camargo.
- À SABESP, no sentido de que a mesma, informe o motivo do
vazamento que se encontra ocorrendo na rua Jairo Amorim com
a Carmem Dias Faria, onde se acumula água parada.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- À TV Tem Bauru solicitando a mesma para estar fazendo uma
reportagem no clube da Associação Desportiva Polícia Militar
Regional de Avaré, (ADPM), no sentido de estar divulgando o

trabalho que é feito com os garotos carentes que treinam na-
quele clube.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao IBGE, para que informe a esta Casa de Leis, o índice de
mortalidade infantil nos últimos anos até o segundo semestre
deste ano.
- À concessionária de telefonia que atende Avaré, para que
proceda aos reparos na fiação de telefonia existente na Aveni-
da Três Marias, que se encontram dependurados aos longos
dos postes da citada via. No mesmo sentido, existe fiação irre-
gular na Rua João Manoel Fernandes ao lado nº. 180-B, exposto
na calçada, devendo a concessionária tomar as providências
necessárias.
- Ao engenheiro, Dr. MARCOS BUCK RUTIGLIANO, ex-Secretá-
rio Municipal do Meio Ambiente, para que, com a máxima urgên-
cia, informe a esta Casa de Leis, tudo o que diz respeito ao
“Parque André Hin”.
- Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que em
caráter de urgência e atendendo as normas legais, que seja
procedida as adaptações no prédio do fórum local para os por-
tadores de deficiências, sem afetar sobremaneira o aspecto
urbanístico do mesmo.
- Ao IBGE, para que informe à esta Casa de Leis, a quantidade e
o percentual de portadores de deficiências físicas em nossa
região.
- À empresa concessionária de transporte público, no sentido
de que a cidade tenha veículos adaptados para os portadores
de deficiências, bem como o treinamento de motoristas e cobra-
dores para atendê-los de maneira eficiente. Igualmente, chegou
ao conhecimento deste Vereador, que alguns motoristas dos
veículos de transporte urbano, não estão esperando os idosos
e sentarem com segurança nos veículos, causando em alguns
usuários idosos acidentes.
- À Tesouraria do Município, para que informe a esta Casa de
Leis, se foi totalizado o pagamento da empresa contratada para
prestar consultoria ao Conselho Municipal para Elaboração do
Plano Diretor de Avaré, a Mayerhofer e Toledo Ltda, ou se ainda
há pendências com a mesma.
- À Vigilância Sanitária Municipal e o Senhor Secretário Munici-
pal da Fazenda, para que fiscalizem em nossa cidade, a venda
de leite sem a devida autorização estadual e sem a expedição
de nota fiscal.
- Ao Conseg - Conselho Comunitário de Segurança da cidade de
Diadema, Grande São Paulo, convidando esta entidade para que
em data a ser previamente agendada venha proferir uma pales-
tra com o objetivo de explanar sobre a Lei de Fechamento de
Bares em vigor na referida cidade, bem como as conseqüências
benéficas trazidas desde a implantação da lei.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- À Sabesp para que informe a esta Casa de Leis sobre o
provável despejo de esgoto a céu aberto na avenida Paranapa-
nema, visto que aquela constância de água está provocando
mau cheiro, e sendo desaguada no Horto Florestal.
- À Sabesp para que tome providências com relação a eventual
contaminação por esgoto do córrego do curtume, conforme re-
portagem veiculada no Jornal A Voz do Vale em sua edição do
dia 20 de julho de 2005, quarta-feira.
- À Viação Vale do Paranapanema Ltda, para que a mesma
estude a possibilidade de alterar o trajeto dos ônibus Urbano,
passando da Rua Jubram, defletindo a esquerda na rua Jandira
Pereira seguido até rua João Paulo Nogueira, até a rua Antonio
Mariuzzo, seguido a rua Norberto Gonzalez, voltando a rotatória
da rua Semi Jubran, para facilitar o acesso ao ônibus da parte
dos fundos daquele bairro.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Votos de parabenização á Paróquia São Judas Tadeu - Pároco
Jair Benedito dos Santos, pelo brilhante trabalho e dedicação
para a realização da 2ª Festa Italiana de São Caetano, nos dias
5, 6 e7 de agosto.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Pesar pelo falecimento do Sr. RAUL DINIZ DE BARROS.
- À Polícia Militar de Avaré para que, viabilizem a imediata ocupa-
ção do espaço que lhe é reservado na praça de alimentação de
Avaré visto que, a presença da polícia inibe e proíbe a prática de
ilícitos.
- À empresa de ônibus Viação Vale do Paranapanema Ltda.
para que estude a possibilidade de instalar uma linha de ônibus
ligando os bairros Vera Cruz a Brabância, mais especificamente
passando pelo NGA, facilitando assim a locomoção dos muníci-
pes que usam usufruem deste órgão.
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- Seja oficiado o Conselho Municipal da Educação uma vez que,
sabendo que uma das atribuições desse conselho e do Fundef
é exigir a elaboração e o fiel cumprimento do Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério questiono se existe o cargo de as-
sessor técnico educacional e se existe alguém ocupando esta
função.
- Ao Conselho Municipal da Educação, uma vez que, segundo o
plano de carreira e salários do magistério público de Avaré o
cargo de coordenador pedagógico exige habilitação específica
de ensino superior em curso de licenciatura de graduação em
pedagogia ou pós-graduação “strictu-sensu” na área de educa-
ção e cinco anos de efetivo exercício como docente, sendo três
anos no serviço público municipal. Sendo assim pergunto se há
ocupantes deste cargo na Secretaria Municipal da Educação e
se positivo, se os mesmos possuem tais exigências.
- Ao Ilmo. Senhor José Bastos Cruz Sobrinho solicitando ao
mesmo que encaminhe a esta Casa de Leis cópia da prestação
de contas da Emapa 2004.
- Que a Mesa Diretora desta Casa de Leis envie ofício à Diretoria
da TvTem, requisitando cópia da fita contendo reportagem exibida
no telejornal das 19 horas do dia 8 de agosto de 2005, a qual traz
a denúncia de eventual irregularidade cometida pela Prefeitura.
- À Mesa Diretora desta Casa de Leis para que suspenda o
envio ao Ministério Público da cópia do Processo de Licitação
que objetivou a contratação de empresa para realização de
roçada de 900 mil m2 no município - Extrato de Contrato nº 07105
- Contratada L.A. de Souza Gramas-ME.

RESOLUÇÃO  N.º 322/2005
(Dispõe sobre a constituição de Comissão Parlamentar de

Inquérito e dá outras providências)

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, no
uso de suas atribuições regimentais e legais,
RESOLVE:-
Art. 1.º  - Fica criada  a Comissão Parlamentar de Inquérito n.º
001/2005, cujo objetivo será apurar as irregularidades detec-
tadas no procedimento licitatório n.º 74/05, convite n.º 035/
05, autorizado, adjudicado e homologado que gerou a contra-
tação da empresa L.A. de Souza Grama ME, pelo Senhor
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr
Benedito Silvestre.
Art. 2.º  - A referida comissão terá o prazo de 120 (cento e vinte)
dias, prorrogável até a metade, mediante deliberação plenária
para conclusão de seus trabalhos, conforme preceitua o § 5.º
do artigo 39 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estân-
cia Turística  de Avaré.
Art.3.º  - A Comissão será composta pelos Vereadores Marialva
Araújo de Souza Biazon, Roberto Araújo e Rosangela Paulucci
Paixão Pereira, conforme indicação do Senhor Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, e ratificada
pelo Plenário.
Art. 4.º  - A Comissão deverá dentro de 05 (cinco) dias, seguin-
tes a sua constituição providenciar a sua  organização com
eleição entre os nomeados das respectivas funções.
Art. 5.º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos
08 de agosto de 2005.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

ROSANA A.UBALDO RIBEIROPAULUCCI
Vice-Presidente

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1ª. Secretária

APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2º. Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral

Projeto de Resolução n.º 25/2005;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado pelo voto da maioria em Sessão Extraordinária de 08/
08/2005.

LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/05 – Processo nº. 207/05,
02 de agosto de 2005, Adjudica a Empresa BANCO ABN AMRO
REAL S.A, no valor de R$ 2.046.000,00 (Dois milhões, qua-
renta e seis mil reais)  na escolha de instituição financeira
para centralizar atividades bancárias, da Prefeitura da Estância
de Avaré como: Processamento e crédito em conta corrente;
com exclusividade da folha de pagamento da totalidade dos
empregados e servidores municipais; confecção e postagem
dos carnês de IPTU, ISS, Alvará e notificações de cobrança;
Instalação de Agência Bancária ou PAB no local; concentrar o
pagamento de fornecedores da Prefeitura e holerite eletrônico.
Adjudicado em: 10/08/05

Retificação de Convite

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
Onde Lia :  valor de R$ 16.385,00(dezesseis mil, trezentos e
oitenta e cinco reais)
Leia-se:  R$ 79.695,80 (setenta e nove mil, seiscentos e no-
venta e cinco reais e oitenta centavos)

Aviso de Editais

Edital de Tomada de Preço nº 019/05 – Processo nº. 246/05
Objeto:  Execução de conclusão da obra do centro de educa-
ção infantil, sito à Praça Virgínia Ferezin D’ Agostini – Parque
Residencial Gilberto figueiras II.
Data de encerramento:  05/09/05 às 13:30 horas
Data de Abertura:  05/09/05 às 14:00 horas
Informações:  Departamento de Licitação Praça Juca Novaes,
1169 ou pelo telefone (014) 3711 – 25 07
Avaré, aos 12 de Agosto de 2.005 - Rosemaria de Goes – Pre-
sidente da CPJL.

Edital de Concorrência nº 015/05 – Processo nº. 247/05
Objeto:  Concessão de serviços públicos de administração e
exploração de atividades do Terminal Rodoviário deste Município.
Data de encerramento: 19/09/05 às 13:30 horas
Data de Abertura: 19/09/05 às 14:00 horas
Informações: Departamento de Licitação Praça Juca Novaes,
1169 ou pelo telefone (014) 3711 – 25 07
Avaré, aos 12 de agosto de 2.005 - Rosemaria de Goes – Presi-
dente da CPJL.

Decreto n.º 982, de 11 de agosto de 2004
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. MARCIANO SIL-

VESTRE DA SILVA e Sra.)

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 declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Governador do Distrito LB-1 do Lions Clube, o CL. MARCI-
ANO SILVESTRE DA SILVA e Sra. , quando de sua visita nesta
cidade, no dia 13 de agosto de 2005.
Artigo 2º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de 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

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 n°.s 12881, 12882, 12883, 12884/2004 independente de
sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem
presentes relevantes razões de interesse públicos, imprescin-
díveis e inadiáveis e será liquidado em 2 parcelas sendo a 1ª até
19/08/2005 e a 2a até 19/09/2005
Avaré, 09 de Agosto de 2005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETOS

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 n°.s 5486, 6728, 5767, 6473, 5953, 6475, 9527, 7284,
8398, 6635, 8631, 9525, 9189, 9788, 11746/2004 independente
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por esta-
rem presentes relevantes razões de interesse públicos, impres-
cindíveis e inadiáveis e será liquidado em 01 única parcela.
Avaré, 11 de Agosto de 2005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Retire
gratuitamente o

Semanário
Oficial da
Estância

Turística  de
Avaré no Paço

Municipal e nas
Bancas de

Jornais
da cidade
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Na última semana, a
Coordenadoria da Saú-
de Bucal, da Secretaria
Municipal de Saúde de
Avaré, realizou exames
para a prevenção do
câncer de boca. Os exa-
mes foram realizados no
Centro de Saúde da Rua
Acre.

De acordo com a
cooredenação da cam-
panha os resultados fo-
ram excelentes. Foram
feitos de 50 a 70 exa-
mes por dia e não foram
detectados casos de
cancer até a manhã da
última sexta-feira (dia
12).

Esta campanha é a
pedido do Hospital
Amaral Carvalho, de
Jaú, que futuramente
pretende instalar em
Avaré um Centro de
Referência. “Hoje os
casos de câncer de boca
detectados em Avaré

Campanha de Prevenção ao Câncer de
Boca foi considerada um sucesso

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 foi coordena-
da pela Coordenadora
da Saúde Bucal de Ava-
ré, Fernanda Cristina
Mello Chaddad.

Atualmente a pre-
venção de câncer de
boca é realizada sema-
nalmente, através do
dentista Marcos Fernan-
do, que faz parte do cor-
po clínico do Hospital
Amaral Carvalho e rea-
liza os exames em Ava-
ré, às quinta-feiras, das
6h30 às 8 horas da ma-
nhã. Os interessados de-
vem agendar exames

Os exames foram realizados por dentistas da Prefeitura e estagiários do
Hospital Amaral Carvalho

com o supervisor da
Saúde Bucal, Roberto
Biriba pelo telefone 3711
2400 ou 9707 0015.

A campanha de pre-
venção foi realizada
pela equipe de dentis-
tas da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, com o

acompanhamento de
estagiários do Hospital
Amaral Carvalho.

A maior parte da in-
cidência de câncer de

boca ocorre nos fuman-
tes. No caso da inges-
tão de bebida alcoólica
a incidência também é
grande e aumenta ainda

mais se estiver associa-
da ao fumo. Outros fa-
tores que contribuem
para a incidência é a
pouca ingestão de frutas
frescas e verduras até
mesmo exposição a luz
solar.

Os primeiros sinto-
mas do câncer de boca
são: mudança na cor da
mucosa por dentro da
boca; endurecimentos;
feridas; inchaços, áreas
dormentes; dentes que-
brados ou amolecidos.

Independente de
sintomas é importante
que todas as pessoas
realizem o exame para
que se possa detectar o
câncer o quanto antes,
pois somente desta for-
ma pode-se prevenir a
doença.

Com oito jogos mar-
cados para domingo (dia
14/08) terá sequência o
Campeonato Municipal de
Futebol, evento promovi-
do pela Secretaria Muni-
cipal de Esportes, com o
apoio da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré.

Pela Primeira Divisão
serão cinco partidas. No
Campo do São Paulo jo-
gam Santa Rita de Arandu
x 9 de Julho de Cerqueira
César (9h00), Atlético x
Grêmio Cerqueirense
(13h30) e Paineiras x Co-
rinthians de Itaí. No Cam-
po da AA Avareense jo-
garão São Pedro x Três
Coqueiros (15h30). No

Municipal de futebol prossegue
com mais uma rodada

Campo Municipal o jogo
será entre Vila Nova x Ju-
rumirim (9h00).

Pela Segunda Divisão
serão mais três partidas.
No Campo da AA Avare-
ense jogam Amigos da
Sauna x Barca (13h30).
No Campo do São Pedro
os jogos serão Indepen-
dente x Internacional
(13h30) e Operário x Ju-
rumirim (15h30).

Os dirigentes tem até
às 16 horas da próxima
sexta-feira para inscrever
jogadores para a rodada
de domingo (dia 14).

No último domingo
(dia 07/08) o Campeona-
to teve sequência com oito

partidas. Pela Primeira Di-
visão, no Campo da AA
Avareense o Amigos da
Sauna goleou o Juventus A
por 7x2 e o Vila Nova pas-
sou pelo Atlético vencen-
do por 5x1.

Pela Segunda Divisão,
no Campo do São Paulo,
o San Marino venceu a
Vila Operária por 4x0, o
Vila Esperança passou
pelo Atlético Madri por 1x0
e o KiBarato venceu o
paulista por 2x1. No Cam-
po Municipal o Corina
venceu o atlético por 4x2,
o Juventude passou pela
Kamikase por 7x0 e Sta-
roup e Internacional empa-
taram por 1x1.

Center Som Watanabe  - Rua Alagoas, 1543
Banca de Jornais (T riponto) - 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
Farmácia Cortês  - Praça da Independência, 06

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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Violeiros de Avaré
estão participando de
um projeto inédito no
interior do Estado. A
cada 15 dias violeiros
de Avaré se reúnem no
Museu Municipal Anita
Ferreira de Maria para
uma roda de viola, onde
cantam canções serta-

Violeiros se reúnem em roda de viola buscando
manter a cultura do interior paulista

nejas raiz e contam di-
versos causos. A idéia
foi lançada pelo violeiro
Kleber Silveira, e pelo
pesquisador cultural Zé
Legal e ainda conta com
o apoio da Secretaria
Municipal de Cultura. O
objetivo é formar o Cen-
tro de Cultura de Tradi-

ção Paulista. “A cultura
do interior paulista é
muito rica e temos que
buscar manter algumas
tradições que aos pou-
cos vão se perdendo”,
comentou Zé Legal.

A reunião acontece
a cada 15 dias, sempre
às quartas-feiras e para

isso foi realizada uma
sala especial no Museu
Municipal, denominada
Sala Rural. Ali o violei-
ros se reúnem em volta
de uma mesa, com co-
midas típicas e dedilham
as antigas canções ser-
tanejas. Entre uma mú-
sica e outra, um deles
sempre aparece com al-
gum causo. São históri-
as de onça, assombra-

ção entre outras. Algu-
mas são histórias verda-
deiras, outras nem tan-
to, mas que brincam
com o imaginário das
pessoas.

O encontro é aber-
to ao público e apesar
das poucas rodas de vi-
olas realizadas, muitos já
mostraram interesse e
tem participado das reu-
niões. Com a grande

procura e devido ao pe-
queno espaço no Mu-
seu, a idéia dos ideali-
zadores é realizar en-
contros itinerantes, sem-
pre buscando levar a
cultura regional ao mai-
or número de pessoas
possível.

O Museu Anita Fer-
reira de Maria fica no Cen-
tro Cultural de Avaré, lo-
calizado na antiga CAIC.

As reuniões acontecem a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras

A FREA (Faculdade
Regional de Avaré) doou
para o Museu Histórico
e Pedagógico Anita Fer-
reira de Maria várias
peças que agora podem
ser vistas pela popula-
ção. Dentre estas peças
estão algumas relíquias,
como um órgão do final
da década de 60, quan-
do no local funcionava o
Externato São José.
Também estarão dispo-

Museu Municipal recebe
doação de peças da FREA

níveis para visitação fo-
tos antigas, um aparelho
de mimeógrafo e até um
computador antigo.

Com estas novas
aquisições o Museu
Municipal de Avaré pre-
tende aumentar o núme-
ro de visitação. A média
de visitas mensal é de
cerca de 500 pessoas e
boa parte destes visitan-
tes são alunos da rede
municipal, quando as

escolas agendam visitas.
O museu também tem
recibo visitas de escolas
da região como Arandu
e Coronel Macedo.

Além de peças, mó-
veis, fotografias, roupas
e tudo mais que possa
ajudar a contar a histó-
ria de Avaré, o Museu
ainda conta com algu-
mas salas especial, com
a Indígena, com materi-
al da época em que os
índios dominavam a re-
gião, a Sala Djanira
Motta conta com traba-
lhos da principal artista
plástica de Avaré.

O Museu Histórico
Anita Ferreira de Maria
tem como diretora Isil-
da Maria Rodrigues,
que ainda conta a cola-
boração da assessora
Luciana Tegani. A visi-
tação pode ser feita de
segunda a sexta-feira
das 8h00 às 17h30 e aos
sábados das 8h00 às
13h00. O Museu fica no
Centro Cultura Djanira
Motta, na antiga CAIC.
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Central de Penas e Medidas Alternativas
é inaugurada em Avaré

A CPMA funciona na Rua Pernambuco, 2330, esquina
com a Rua Coronel João Cruz.

Implantada em Ava-
ré graças a uma iniciati-
va da Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, em parceria com a
Câmara Municipal, a
Central de Penas e Me-
didas Alternativas
(CPMA) foi inaugurada
no último dia 05.

No dia 27 de julho,
uma reunião com entida-
des do município foi re-
alizada na Casa do Ad-
vogado, sede da 67ª
Subsecção da OAB,
onde a coordenadora
Teresinha explicou aos
presentes as propostas
da central, principal-

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secretaria
de Administração está
implantando o Sistema
de Controle de Horário
dos Funcionários Muni-
cipais por meio de digi-
tal. Com este sistema a
Prefeitura pretende ter
um melhor controle de
horário dos funcionários
e das horas extras. Des-
ta forma 100% dos fun-
cionários municipais te-
rão o controle de ponto
eletrônico. Hoje em al-
guns locais da Prefeitu-
ra, como escolas e pos-
tos de saúde, o controle
de horário dos funcioná-
rios é feito manualmen-
te. A partir de 1º de se-

Sistema de controle de horário dos
funcionários municipais
será através da digital

tembro, quando o novo
sistema entrar em opera-
ção, praticamente todas
as dependências munici-
pais contarão com o
equipamento para con-
trole de horário. Nos lo-
cais onde há um número
reduzido de funcionários
será estudada uma for-
ma para que estes pos-
sam registrar sua chega-
da em algum local mais
próximo.

O equipamento é
bastante simples, sendo
que há um sensor onde
o funcionário coloca o
dedo indicador na mão
direita e pela sua impres-
são digital é registrado o
horário exato de sua che-
ga ou saída. Outra van-

tagem do sistema é que
através de rede ou inter-
net é possível saber se o
funcionário está ou não
em seu departamento.
Esses dados ficarão ar-
mazenados no Departa-
mento Pessoal da Prefei-
tura. A interligação dos
departamentos da Prefei-
tura é feita por meio de
rede entre Paço Munici-
pal, Centro Administrati-
vo e Garagem Municipal.
Os demais locais, como
escolas, postos de saúde,
Pronto Socorro, as infor-
mações serão passadas
para o Departamento
Pessoal pela Internet.

Boa parte dos cerca
de 2 mil funcionários da
Prefeitura de Avaré já fi-

mente quanto à adesão
de interessados. “A via-
bilidade da central de-
pende da adesão das
entidades avareenses,
para isso foi realizada
essa reunião de capta-
ção de vagas. Foram
entregues contratos de
cooperação aos repre-
sentantes e também uma
ficha de levantamento
das necessidades de
cada entidade, se ela
precisa de faxineiro, co-
zinheiro, servente, escri-
turário, enfim, de posse
das necessidades de
cada uma é que procu-
raremos o perfil ideal do
prestador de serviço”,
disse a coordenadora.

A Delegacia de En-
sino de Piraju, que ain-
da responde pelas uni-
dades estaduais de en-
sino de Avaré, foi a que
mais levou contratos de
cooperação (para as
doze escolas da cida-
de); e ainda a Associa-
ção de Combate ao
Câncer, a Apae e outras
dezenas de entidades fi-

caram de posse do con-
trato. “É preciso salien-
tar que a Central de Pe-
nas e Medidas Alterna-
tivas não trabalha com
criminosos de alta peri-
culosidade. Hoje em dia
qualquer cidadão está
sujeito a ser penalizado
pela justiça, ao envol-
ver-se numa briga, pro-
blemas financeiros etc, e
acabar sentenciado a
prestar serviços à comu-
nidade. E é justamente
esse o papel da central,
encaminhar pessoas que
são condenadas pela
justiça a penas alterna-
tivas, ou seja, não são
detentos e nem recém-
saídos do cárcere”, dis-
se Teresinha.

A CPMA funciona
na Rua Pernambuco,
2330. Mais informações
ou esclarecimentos de
dúvidas por parte de
entidades convidadas
podem ser obtidas pe-
los telefones (14) 3732-
0443 ou 9790-3161,
com a coordenadora
Teresinha.

zeram o cadastramento de
suas digitais e nos próxi-
mos dias serão instalados
os equipamentos, quando
serão feitos testes até a im-
plantação definitiva a par-
tir de setembro.

Hoje o controle ele-
trônico do horário dos
funcionários é feito atra-
vés de cartão com códi-
go de barras. O proble-
ma deste sistema é que
pode ocorrer o esqueci-
mento do cartão por par-
te do funcionário. Com
o novo sistema este pro-
blema está solucionado,
pois basta a impressão
digital para registrar a
presença do funcio-
nário.quinta-feira, 11 de
agosto de 2005
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A Comissão de Tri-
agem da Fampop 2005
definiu as 22 músicas de
todo o país que estarão
participando do festival
em setembro. Além
destas, no mês passado
também foram escolhi-
das as 12 músicas de
Avaré que participarão
da pré-eliminatória.

Mais uma vez a
Fampop abre espaço
para os instrumentistas,
pois dentre as 22 músi-
cas da nacional, quatro
delas são instrumental.

Definidas as músicas que participarão da Fampop 2005
Compositores de

todo o país estarão par-
ticipando da Fampop,
como Belém/PA, Con-
tagem/MG, Campos
dos Goytacazes/RJ,
Macapa/AP, Belo Hori-
zonte/MG, além de
composições que virão
de São Paulo, capital e
interior.

A Fampop será re-
alizada de 8 a 11 de se-
tembro no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Kim
Negrão e neste ano terá
algumas novidades.

Antes do início do
festival será lançado o
CD com as músicas
participantes. Diferente
dos anos anteriores, nes-
ta edição do festival to-
das as músicas de Ava-
ré que participarão da
pré-eliminatória no dia 8
farão parte do CD du-
plo. Anteriormente ape-
nas as quatro classifica-
das para fase nacional
integravam o CD.

A Fampop 2005
será caracterizada mes-
mo como uma feira, pois

além dos eventos para-
lelos que ocorrem todos
os anos, nesta edição
haverá uma exposição
do lado de fora do Gi-
násio, onde empresas
relacionadas à música
estarão expondo seus
produtos. Estão sendo
convidados fabricantes
industriais de instrumen-
tos musicais, luthier, em-
presas de equipamentos
de som, entre outras.

Para incentivar os
músicos de Avaré, as
quatro composições

Música ............................. Autor ....................................... Cidade/Estado
Alquimia ............................ Carlos Henrique Rolfsen Belda. ...... São Paulo - Capital
Anunciação ........................ Fabrício Dos Anjos........................ Belém - Pará
Brasil De Usa ...................... Bia Mestriner ............................... São Carlos – São Paulo
Calango Da Cidade .............. Bilora ......................................... Contagem – Minas Gerais
Congada ............................ Carlin De Almeida / Mauro Mendes
Deuses Da Garganta ............ Luiz Carlos De Castro Pereira. ....... Campos Dos Goytacazes – Rio De Janeiro
Esse Fogo Chamado Desejo . Ito Moreno .................................. São Paulo - Capital
Entre Outras Coisas ............ Floriano Santos / Jorge Andrade .... Belem - Pará
Gibig Bang ......................... Márcio Cavalcanti ......................... São Paulo - Capital
Homem Bomba ................... Fábio Talarico Barros .................... São Paulo - Capital
Moçambique ...................... Beto Santos ................................. Guarulhos – São Paulo
Muitas Tardes .................... Márcia Tauil / Mana Tessari .......... São José Do Rio Pardo – São Paulo
Na Ponta Dos Pés ................ Eliaking Rufino / Enrico Dimiceli ..... Macapá - Amapá
Olhar Diferente ................... Zé Alexandre ............................... Rio De Janeiro – Rio De Janeiro
Outro Lado Da Noite ............ Zé Beto Corrêa ............................ Belo Horizonte – Minas Gerais
Pimenta ............................. Dime Zunquê / Josias Damaceno .... Ribeirão Preto – São Paulo
Vacas Magras ..................... Léo Nogueira / Elio Camalle .......... São Paulo - Capital
Villa-Lobos – A Canção ........ Carlos Gomes .............................. São Paulo - Capital

MUSICAS CLASSIFICADAS PARA AFAMPOP

MÚSICAS INSTRUMENTAIS

Música .......................................Autor ........................................... Cidade/Estado
Jornada A Lothórien ...................... Gabriel Rezende .............................. Campinas – São Paulo
Segunda Sombra .......................... Rodrigo Pinheiro .............................. São Paulo – Capital
Sonho De Concreto Armado ........... José Henrique M. Oliveira ................. Araraquara – São Paulo
Viola Regateira ............................. Lauri Da Viola .................................. Avaré – São Paulo

Musica ..................................................................................... Compositor
Acordes ................................................................................... Ronaldo Peres
Albatroz ................................................................................... Lito Puleio
A Sétima Rosa.......................................................................... João Elias Gonçalves Roque
Canção De Estrada .................................................................... Wilson Teixeira
Casa Madrugada....................................................................... José Donizetti Costa Júnior (Juninho)
Contos De Um Poeta ................................................................. Alex Sandro Gerônimo
Minas, Delírio Barroco ............................................................... Leandro Minaz
Numa Só Palavra ...................................................................... Ronaldo Peres
Poetando ................................................................................. Cacao
Uma Noite, Um Violão, Uma Bossa .............................................. Leandro Minaz
Um Beijo .................................................................................. Luciano Felipe Rigobelo
Volta Prá Casa .......................................................................... Gil Do Cavaco

MÚSICAS DE AVARÉ

da cidade seleciona-
das na pré-eliminatória
avareense receberão
um prêmio de R$
500,00 cada, além de
concorrerem a premi-
ação de R$ 2.000,00
para a melhor música
avareense.

Os shows nas qua-
tro noites do festival se-
rão de Guilherme Aran-

tes (dia 8), Detonautas
(dia 9), Fábio Júnior (dia
10) e Zé Ramalho (dia
11). Os ingressos co-
meçarão a ser vendidos
daqui alguns dias e po-
derão ser comprados
com antecipação no
Restaurante Kampai,
Predileta Calçados e
Confecções, A Musical
e Estação Café.

A Secretaria Munici-
pal de Cultura e Lazer,
está recebendo currículos
de profissionais da área
musical para a implanta-
ção do “Projeto Guri” em
Avaré.

Os currículos serão
recebidos até o dia 15 de
Agosto, uma vez que a
implantação do projeto
está prevista para setem-
bro ou outubro e serão
aceitos profissionais das
seguintes áreas:-
Orientador(a), que será a
pessoa responsável pelo
andamento do projeto na
cidade; professor(a) de

Secretaria da Cultura começa a
receber currículos de profissionais da

área musical para o Projeto Guri
violino; professor(a) de
viola; professor(a) de vi-
oloncelo; professor(a)
de baixo acústico;
professor(a) de violão;
professor(a) de cavaqui-
nho; 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 Cultura.
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