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Continuam os trabalhos para
construção de creche no Plimec
A Prefeitura da

Estância Turística de
Avaré continua com
os trabalhos para a
construção de uma
creche no Bairro Pli-
mec. A terraplanagem
da área e o muro já
foram construídos.
No momento os tra-
balhadores estão rea-
lizando a construção
das dependências da
creche.

A área total, per-
tencente a Prefeitura é
de 3.196,26 metros
quadrados. No local

A creche beneficiará crianças da Vila Martins III,
Plimec e Jardim Bonsucesso II

MÁRIO BIXIGA

Semáforo da Avenida
Espanha já está em
funcionamento

A prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré através da Secretaria
Municipal dos Transpor-
te e Sistema Viário já
colocou em funciona-
mento o semáforo no
cruzamento entre a Ave-
nida Espanha e a Rua
Carmem Dias Farias.

serão construídas sa-
las para maternal, pré
e jardim. A creche ain-
da contará com ber-
çário, sala de vídeo e
área de recreação. O
total da área constru-
ída será de 718,66
metros quadrados.

Depois de pronta
a  creche a tenderá
crianças da Vila Mar-
tins III, Plimec e Jar-
dim Bonsucesso II. A
creche será constru-
ída em frente ao CSU
(Centro Social Ur-
bano)

O cruzamento se tor-
nou perigoso em face da
duplicação da Avenida
Espanha que beneficiou
toda região norte da ci-
dade e havia a necessi-
dade de um semáforo
para disciplinar o trânsi-
to no local. O objetivo é
garantir mais segurança a

motoristas e pedestres.
A Prefeitura também

está investindo na im-
plantação de calçada,
garantindo assim mais
tranqüilidade para os
pedestres.Mais detalhes
sobre o projeto do se-
máforo podem ser en-
contrados na página 9.

MÁRIO BIXIGA

Objetivo é garantir mais
segurança a motoristas e
pedestres
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LEGISLATIVO

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

com a devida Reposta)

REQUERIMENTOS APROVADOS
NA SESSÃO DO DIA 09/10/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
PARABENIZAÇÕES à Diretoria dos POSTOS BIZUNGÃO e a TE-
XACO, pela doação de livros à ESCOLA ORLANDO CORTEZ,
ocorrida no dia 05 p.passado.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
PARABENIZAÇÕES à Diretoria dos POSTOS BIZUNGÃO e a TE-
XACO, pela realização do show da BANDA BARRA DA SAIA,
ocorrido nos dias 04 e 05 p.passado.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
PARABENIZAÇÕES à Direção do Colégio Objetivo, extensivo aos
alunos e professores que participaram do RECITAL POÉTICO,
ocorrido no dia 07 p.passado.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos
de PARABENIZAÇÕES ao Artista Plástico Avareense
WALDIR RODRIGUES FILHO, que obteve a inclusão de
uma de suas obras na Exposição Internacional de Madri
- Espanha.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
Parabenização aos alunos dos 4º anos A e B, da Faculdade de
Educação Física de Avaré, pelo brilhante trabalho realizado na
Fundação Padre Emílio Immoos, nos dias 23 e 30 de setembro
p.passado, proporcionando às crianças um dia repleto de lazer,
carinho e amor, e, em contrapartida, esses alunos tiveram a
oportunidade de vivenciar uma belíssima experiência de vida
que, certamente, jamais esquecerão.

Aparecido Fernandes Junior – 2o Secretário
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao atleta Fabiano Crivelli de Ávila, que ficou em
2º lugar na Categoria Triathon na prova média de 3 km, na 9º
Etapa do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, realiza-
do na cidade de Santos.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à atleta Maria Cristina Sodré Milanezi, que ficou
em 3º lugar na Categoria Triathon na prova média de 3km, na 9º
Etapa do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, realiza-
do na cidade de Santos.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao atleta Rafael de Lima Martins, que ficou em 4º
lugar na Categoria Triathon na prova média de 3km, na 9º Etapa
do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, realizado na
cidade de Santos.

Gilberto Dias Soares
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Deputado Federal MILTON MONTI,
para que informe a esta Casa de Leis quando foi enviada à
entidade assistencial Creche Santa Terezinha a verba de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), oriunda de sua emenda no orça-
mento federal e amplamente divulgada por si durante a campa-
nha eleitoral última.
- Para que seja parabenizada a empresa CPFL - Compa-
nhia Paulista de Força e Luz, por integrar a família avare-
ense ao adquirir a Companhia Luz e Força Santa Cruz,
conforme a belíssima matéria de capa do jornal “A Comar-
ca”, dando os detalhes da transferência do patrimônio à
nova empresa.
- Seja consignado, em ata de nossos trabalhos, para que
seja cumprimentada a Associação Rádio Cidadania, nas pes-
soas de seus representantes e colaboradores, pela sua
regularidade junto aos órgãos de fiscalização de emissoras
de rádio.

Luiz Otávio Clivatti
- Pesar pelo falecimento do Sr. PEDRO DE OLIVEIRA GUASSU.
- Sejam oficiados votos de parabenização à Associação de
Judô Yama Arashi, à 3ª Delegacia Regional de Judô e à Federa-
ção Paulista de Judô, pela belíssima organização e realização
do Campeonato Paulista de Judô Infantil e Infanto Juvenil, que se
concretizou com imenso sucesso em nosso município, no último
dia 07, no Ginásio de Esportes Kim Negrão.

Roberto Araujo
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
AGRADECIMENTOS ao Governador do Estado de São Paulo,
Professor Cláudio Lembo, pela implantação do 53º Batalhão da
Policia Militar em nossa querida Estância Turística de Avaré.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
AGRADECIMENTOS ao ex-Governador do Estado de São Paulo,
Doutor Geraldo Alckmin, pela implantação do 53º Batalhão da
Policia Militar em nossa querida Estância Turística de Avaré.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
AGRADECIMENTOS  a todos os Deputados da Assembléia Le-
gislativa, na pessoa de seu Presidente, Senhor Rodrigo Garcia,
pela aprovação do Projeto de Lei que autorizou a implantação do
53º Batalhão da Policia Militar em nossa querida Estância Turís-
tica de Avaré.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Seja oficiado o Presidente da Fundação Regional Educacional de
Avaré-FREA, Sr. José Antônio Monte, para que estude a possibi-
lidade de isenção da taxa de vestibular para alunos que, compro-
vadamente, estudaram apenas na rede pública de ensino.

INDICAÇÕES ENCAMINHADAS NA
SESSÃO DO DIA 09/10/06

José Ricardo Cardozo Barreto – Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo, através do setor competente, possa estar reali-
zando a construção de rampa de acesso para deficientes na
Escola Técnica Estadual - ETE.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que,
através do setor competente, esteja consertando um esgoto aber-
to no Bairro Jurumirim, na antiga favelinha, visto que esse esgoto
pode trazer maus cheiros para os moradores do referido local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, providencie urgentemente a sinalização de todo o bairro
Avaré I, visto que o referido bairro encontra-se totalmente sem
sinalização nenhuma, tal pedido é feito no sentido de melhorar o
trânsito no local, evitando acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
asfaltar o Bairro Jurumirim, visto que, quando chove, forma-se
um lamaçal prejudicando o trânsito de veículos e pedestres.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie urgentemente a
pintura das faixas de trânsito na antiga Estação da Fepasa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do Departamento competente, para que instale, em
todas as manhãs de quartas-feiras, o “banheiro móvel”, na an-
tiga Estação da Fepasa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, implante placa na Praça João Valente, no sentido de evi-
tar os vários acidentes que vêm acontecendo no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, como a Secretária Municipal de Turismo, Senhora Mônica,
não está desenvolvendo um bom trabalho, que traga melhorias e
recursos para o turismo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que cobre mais empenho da Secretária Municipal de Turismo,
Senhora Mônica, no sentido de fazer projetos que melhorem
nosso turismo, que praticamente está muito parado e esquecido
pela atual secretária.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal e à Ilma. Sra. Secretária Municipal
de Turismo, no sentido de viabilizarem estudos para que os
arcos da “Serraria Contrucci”, após as necessárias tentativas
com seus proprietários, criando para a cidade, mais um ponto
turístico e de embelezamento. No mesmo sentido, que seja pro-
cedida a limpeza do córrego.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, proce-
da aos reparos do passeio público da rua Maranhão defron-
te aos números 1464 e 1476, onde as pedras de mosaico
português estão soltas, podendo ocasionar acidentes gra-
ves em pedestres, especialmente idosos e portadores de
deficiências.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente do município, proceda ao fe-
chamento do muro ao lado do nº 248 da rua Humberto Morbio e à
construção de calçada, visto que o referido terreno está abando-
nado servindo para pasto, aparecimento de bichos peçonhentos,
além de propiciar o desenvolvimento do mosquito da dengue.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do Sistema Viário, fiscalize a área central da cida-
de, no sentido de que as motos estacionem em locais já estabe-
lecidos, bem como aumente o número de vagas para estaciona-
mentos das mesmas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, reite-
rando o pedido pela terceira vez, para que, através do setor
competente do sistema viário da cidade, pinte faixas de pedes-
tres nas confluências das ruas Pernambuco e Santa Catarina, a
fim de dar mais segurança aos transeuntes que transitam na-
quela região central e comercial.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, viabi-
lize o mais rápido possível o asfaltamento da rua Pedro
Fusco - Bairro Jardim Tropical, bem como a iluminação de
toda a rua que se apresenta precária, causando aos seus
moradores insegurança em especial aos adolescentes e
estudantes.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, possibilite casca-
lhar  150 metros da estrada Aracatu, no bairro Três Coquei-
ros, sendo 100 metros num trecho e 50 metros pouco mais à
frente (numa distância entre 100 metros de um trecho ao
outro), sendo esses os únicos trechos a cascalhar, visto
que em dias de chuva tais trechos ficam intransitáveis, cau-
sando riscos de acidentes, uma vez que a perua escolar
necessita passar pelo local para transportar as crianças
até a escola.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibi-
lidade de instalação de bocas de lobo na Avenida Félix
Fagundes, visto que, em períodos de chuva, o fluxo de
água é muito grande, gerando enxurradas, prejudicando
e causando transtornos  aos comerciantes e moradores
do local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, efetue a troca de
lâmpadas dos postes da Rua Gonçalves Dias - Parque In-
dustrial Jurumirim, por lâmpadas a vapor de sódio, propici-
ando assim uma melhor iluminação no local e maior seguran-
ça aos moradores, sendo essa uma incessante reivindica-
ção dos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silves-
tre, para que, através do setor competente, efetue a
troca de lâmpada do poste nº 9/27, na  Rua Sevilha -
Jardim Europa II, por lâmpadas a vapor de sódio, propici-
ando assim uma melhor iluminação no local e maior segu-
rança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibili-
dade de instalação de um semáforo, na esquina da Felix
Fagundes com a rua Espírito Santo, visto que é um local de
grande fluxo de veículos, onde já houve inúmeras amea-
ças de acidentes.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
estude a possibilidade sobre a criação de equipe de profis-
sionais especializados em meio ambiente, para fazer visitas
nas residências e ensinar como reciclar o lixo doméstico e
outras orientações, ou ainda, que publique informe educati-
vo a respeito do assunto, a ser distribuído em todas as
residências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibili-
dade de estar criando programas para atividades periódi-
cas de lazer e atividades físicas para pessoas que se en-
contram em asilos e casas de repouso no município, visto
que muitos idosos carecem de lazer e de atividades físicas
constantes, e isso deve ser realizado notadamente pelo bem-
estar e saúde que tais atividades proporcionam. O lazer é
necessário para preencher o tempo vago e, também, a pro-
posta visa levar a essas pessoas alternativas para passei-
os periódicos com acompanhamento de profissionais da
saúde e de educação física, com a finalidade de proporcio-
nar vida saudável a essa parcela da população.
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MOÇÕES APROVADAS NA SESSÃO
DO DIA 09/10/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente

- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APLAUSO e PARABENIZAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Cel.
PM. ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES, MD. Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela inauguração da
Sede do Qüinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do
Interior e da Primeira Companhia de Polícia Militar, ocorrida no dia
05 p.passado.
- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APLAUSO e PARABENIZAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Cel.
PM. WASHINGTON LUIZ GAIOTTO, MD. Comandante do Policia-
mento do Interior Sete, pela inauguração da Sede do Qüinquagé-
simo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Interior e da Primeira
Companhia de Polícia Militar, ocorrida no dia 05 p.passado.

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

Ofício nº 738/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1355/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, solicitando
cópia de todas as notas fiscais, bem como de seus empenhos,
referente a contratação de serviços de publicidade em jornais e
rádios locais e regionais, no período de janeiro de 2006 até a
presente data, informamos que encaminhamos cópia ao Depar-
tamento de Contabilidade para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 739/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1356/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, solicitando có-
pia de do processo de tomada de preço nº 59/2006 do processo
nº 335/06, referente a contratação de empresa para impressão
do Semanário Oficial do Município, informamos que encaminha-
mos cópia ao Departamento de Licitação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 740/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1357/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI,
solicitando informações sobre a utilização dos cargos que es-
tão vagos  na Secretaria Municipal de Esportes,  informamos
que encaminhamos cópia à Secretaria Municipal de Esportes
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 742/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1363/06, de autoria do
Nobre Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que
seja agendada uma reunião entre as polícias civil e militar
e as comissões organizadoras dos jogos universitários
que serão realizados em Avaré, nos meses de outubro e
novembro do corrente ano, informamos que encaminha-
mos cópia à Secretaria Municipal de Esportes para provi-
dências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 743/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1364/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja feita
divulgação dos jogos universitários programados para serem
realizados em Avaré no último trimestre deste ano, informamos
que encaminhamos cópia à Secretaria Municipal de Esportes
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 744/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1365/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando a possibilidade
de implantação de um Centro Oftalmológico em Avaré, bem como,
já prevendo a implantação desse centro, que informe a possibi-
lidade de ser incluído no orçamento de 2007 previsão de verba
para tal finalidade, informamos que encaminhamos cópia à Se-
cretaria Municipal da  Saúde para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 745/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1367/06, de autoria do Nobre
Vereador JÚLIO CESAR THEODORO, solicitando a cópia do
convênio firmado entre a municipalidade e o Curso de Turismo
da Faculdade Eduvale, conforme publicação no Jornal Sudoeste
do Estado do Estado do dia 02/09/06 – edição 890, informamos
que  encaminhamos cópia à Secretaria Municipal de Turismo
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 746/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1368/06, de autoria do Nobre
Vereador ROBERTO ARAUJO, solicitando informações sobre
as medidas adotadas com relação à limpeza e/ou alargamento
do bueiro localizado na Avenida Espanha, informamos que  en-
caminhamos cópia à Secretaria Municipal de Planejamento e
Obras para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 747/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1370/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
cópia do processo licitatório, realizado pelo município, na gestão
anterior do Prefeito Joselyr Benedito Silvestre, referente a con-
tratação de transporte que, gratuitamente, trouxe o maquinário
da empresa NOVIT para Avaré, informamos que encaminhamos
cópia ao Departamento de Licitação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 748/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1371/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
cópia da autorização da União Federal para a transferência
do barracão para a empresa NOVIT, informamos que encami-
nhamos cópia à Secretaria Municipal da Fazenda para provi-
dências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 749/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1372/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
cópia do contrato de transferência do bem imóvel para a empre-
sa NOVIT, informamos que encaminhamos cópia ao Departa-
mento de Licitação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 750/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1397/06 e 1398/06, de auto-
ria da Nobre Vereadora MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BI-
AZON, solicitando informações e documentos de todas as
despesas com publicidade e propaganda, informamos que
encaminhamos cópia ao Departamento de Contabilidade para
providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 752/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1401/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR, solicitando infor-
mações sobre o pagamento do aluguel correspondente à loca-
ção da lanchonete Cambará, bem como, envie cópia dos bole-
tins da tesouraria para que constem os recebimentos, informa-
mos que encaminhamos cópia ao Departamento de Contabilida-
de para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 753/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1405/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
cópia dos Livros de Licitações e de Contratos da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, referente aos meses de novembro
e dezembro de 2005, informamos que encaminhamos cópia ao
Departamento de Licitação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 68, de
21 de setembro de 2006

(Altera o artigo nº 291 da lei Complementar nº 13, de 05
de dezembro de 2001, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - o Artigo 291 da Lei Complementar nº 13, de 05 de
dezembro de 2001, passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 291 – O pagamento da contribuição de melhoria,
a critério da administração será:
I – Em uma única parcela, no vencimento e no local indi-
cado no aviso de lançamento, ou
II – Em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais devi-
damente corrigidas monetariamente.
III – Em casos excepcionais, após verificação feita pelo
Setor de Assistência Social do Município, o Prefeito po-
derá autorizar o pagamento em prestações mensais,
devidamente corrigidas monetariamente, em número
superior ao previsto, desde que comprovada a incapaci-
dade financeira do contribuinte.
Parágrafo Único – O valor do lançamento inicial da con-
tribuição de melhoria para pagamento parcelado, não
poderá ser inferior ao correspondente a 50 (cinqüen-
ta) UFMA.
Artigo 2º - Ficam revogados os parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo
291, da lei Complementar nº 13, de 05 de dezembro de 2001.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de setembro de 2006.

            JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO

JUSTIFICATIVA

Nos termos do Art. 5° da Lei Federal no. 8.666 de 21/06/1993, e
da Instrução n° 02/95, item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, vem justificar a necessidade de
alteração da ordem cronológica da despesa com Serv .Prest. c/
impressos, sendo que apresentou proposta de Acordo para
recebimento do crédito e que é de interesse do município, sendo
também indispensável para manutenção dos serviços adminis-
trativos p/ atendimento da população em geral.
FORNECEDOR:- GRÁFICA E EDIT. LAR ANÁLIA FRANCO
EMPENHO N° 15962, 15963/2003, 1471, 3070, 4205, 8103, 8396,
9098, 9522, 10852, 10476, 11423, 11744/2004.
V ALOR TOT AL:- R$ 16.311,00
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de Outubro de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Prefeitura investe na urbanização da entrada da cidade
A Prefeitura da

Estância Turística de
Avaré está investindo
na urbanização da en-
trada da cidade. Para
isso está realizando
melhorias na Rua
Manduri e urbaniza-
ção com praça no pro-
longamento até a SP-
245 (Estrada de Cer-
queira César).

O local é uma im-
portante entrada da ci-
dade. Como Avaré é

Local está recebendo urbanização

Calçamento reduzirá problemas com enchentes

MÁRIO BIXIGA

uma Estância Turística, a
Prefeitura está traba-
lhando para que as en-
tradas da cidade tenham
um visual melhor.

Além disto, o traba-
lho também tem seu lado
social, pois na Rua
Manduri, vivem inúme-
ras famílias de baixa ren-
da e com a pavimenta-
ção reduzirá drastica-
mente os problemas de
enchentes enfrentados
no local.

Pátio de escola recebe calçamento

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, procurando atender
as reivindicações dos
diretores das escolas,
vem realizando melhori-
as em várias delas.

Atualmente está sen-
do realizado o trabalho

de pavimentação do pá-
tio da escola Orlando
Cortez, na Vila Operá-
ria. A obra é uma reivin-
dicação da diretoria da
escola, pois estava cau-
sando transtorno aos
alunos, principalmente
em período de chuvas.

As solici tações
feitas pelos diretores
de escola são encami-
nhadas a Secretaria
Municipal de Obras,
que avalia e estuda
cada caso, para defi-
nir a viabilidade da
obra.

A obra é uma reivindicação da diretoria da escola

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura entrega urbanização
da parte ampliada do Cemitério

A parte urbanizada trata-se da área ampliada
recentemente

No último dia 29 de
setembro, a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré entregou a urba-
nização de parte do
cemitério municipal.

A parte urbanizada
trata-se da área ampli-
ada recentemente.

No local a Prefei-
tura foram implantadas
guias pré-moldadas e
lajotas sextavadas uti-
lizadas em jardim.

MÁRIO BIXIGA



AVARÉ, 14 DE OUTUBRO DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ6

Prefeitura realiza festa para crianças em diversos lugares
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, buscando atingir um
grande número de crian-
ças, realizou durante
este semana uma série
de festas para comemo-
ra o Dia da Criança.

Nos PSFs (Progra-
ma Saúde da Família),
no dia 10 de outubro,
durante todo o dia, fo-
ram realizadas diversas
atividades entre as cri-
anças, com a distribui-
ção de guloseimas.

No CSU, a Secre-
taria Municipal do Bem
Estar Social realizou
uma grande festa no dia
11 de outubro, com a
participação das crian-
ças que freqüentam o Festa no PSF do Jardim Paraíso

local. A festa já é tradi-
cional, pois ocorre to-
dos os anos. Como
sempre vem acontecen-
do, o Tiro de Guerra de
Avaré colabora com a
festa realizando brinca-
deira com as crianças.

No dia 12 de outu-
bro, a Secretaria de
Cultura realizou a festa
das crianças no Horto
Florestal. O evento con-
tou com parquinho de
diversões, peças tea-
trais, palhaços, show
com Rebeldes Cover.
Além disso ainda terá
paredinha de escalada,
tirolesa, e diversos jo-
gos. Durante todo o dia
houve distribuição de
pipoca e algodão doce.

MÁRIO BIXIGA

Festa no PSF do Jardim Paineiras Festa no CSU
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Pesquisa aponta que rodovias
paulistas são as melhores do Brasil

Durante 39 dias, 15
equipes da Confedera-
ção Nacional do Trans-
porte - CNT avaliaram
84.382 quilômetros de
rodovias em todo o País,
analisando o estado geral
de conservação, condi-
ções do pavimento, sina-
lização e geometria da
via. Os resultados apon-
taram as rodovias do Es-
tado de São Paulo como
as melhores do país.

RANKING

A Pesquisa Rodoviária CNT 2006 aponta os melho-
res e os piores corredores rodoviários do Brasil.

OS MELHORES:
1º - São Paulo (SP) - Limeira (SP)
2º - São Paulo (SP) - Taubaté (SP)
3º - São Paulo (SP) - Itaí (SP) - Espírito Santo do
Turvo (SP)
4º - Limeira (SP) - São José do Rio Preto (SP)
5º - Engenheiro Miller (SP) – Jupiá (SP)
6º - Rio Claro (SP) - Itapetininga (SP)
7º - São Paulo (SP) - Uberaba (MG)
8º - Campinas (SP) - Jacareí (SP)
9º - Sorocaba (SP) - Cascata (SP) - Mococa (SP)
10º - Bauru (SP) - Itirapina (SP)

OS PIORES:
99º - Rio Verde (GO) - Iporá (GO)
100º - Florianópolis (SC) - Lages (SC)
101º - Governador Valadares (MG) - João Neiva (ES)
102º - Manaus (AM) – Boa Vista (RR) – Pacaraíma (RR)
103º - Barracão (PR) - Cascavel (PR)
104º - Araguaína (TO) - Picos (PI)
105º - Teresina (PI) - Barreiras (BA)
106º - Alta Floresta (MT) – Cuiabá (MT)
107º - Salvador (BA) - Paulo Afonso (BA)
108º - Açailândia (MA) - Miranda do Norte (MA)
109º - Leopoldina (MG) - BR-262 (MG)

Rodovia SP-255 teve boa avaliação

MÁRIO BIXIGA

As rodovias próxi-
mas a Avaré tiveram uma
boa avaliação. Na Ro-
dovia João Mellão (SP-
255) foram avaliados
147 quilômetros e o es-
tado geral foi considera-
do bom; a pavimentação
teve ótimo como avalia-
ção; a sinalização foi con-
siderada boa; a geome-
tria foi considerada regu-
lar. Já a Rodovia Caste-
llo Branco (SP-280)

conseguiu ótimo em to-
dos os quesitos.

O estudo também
analisou a infra-estrutu-
ra de apoio, como a
presença de borrachari-
as, praças de pedágio,
balanças e postos da
Polícia Rodoviária, en-
tre outros fatores.

Conclusões
A Pesquisa Rodoviá-

ria CNT 2006 mostra que:
- 54,5% da malha

rodoviária pesquisada
encontram-se com o
pavimento em estado
Regular, Ruim ou Pés-
simo, totalizando
45.950 km;

- 70,3% da extensão
pesquisada apresentam
sinalização com proble-
mas (59.309 km);

- 40,5% da extensão
avaliada não possuem
acostamento (34.168 km);

- 11,7% da exten-

Com o propósito de
ajudar familiares de de-
pendentes químicos a li-
darem com as dificulda-
des decorrentes desta
situação, o Grupo Fami-
liar Nar-Anon de Avaré
tem feito um trabalho

Grupo Nar-Anon auxilia famílias
que tenham dependentes químicos

importante.
Com reuniões sema-

nais, sempre às quartas-
feiras, às 20 horas, o
grupo compartilha seus
problemas que podem
ajudar o dependente
químico a se recuperar.

Um dos objetivos
das reunióes é fazer com
que todos entendam que
a dependência de dro-
gas é uma doença e deve
ser tratada desta forma.
Além disso também tem
como meta encorajar o

usuário a procurar aju-
da e substituir o deses-
pero pela esperança.

As reuniões ocor-
rem semanalmente na
Rua São Paulo, 761,
próximo ao Tiro de
Guerra.

são avaliada possuem
placas total ou parcial-
mente cobertas pelo
mato (9.934 km);

- 47,4% da extensão
avaliada possuem placas

com a legibilidade dete-
riorada (36.092 km);

- 40,7% da extensão
pesquisada não possuem
placas de limite de velo-
cidade (34.325 km).
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Prefeitura entrega iluminação e pavimentação
de trecho da estrada da Ponte Alta

Procurando investir
em um melhor acesso às
propriedades rurais, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré entre-
gou no último dia 11 de
outubro a pavimentação
de um trecho da Estra-
da da Ponte Alta.

O trecho correspon-
de a parte da estrada até
a Capela de Nossa Se-
nhora Aparecida. Além
da pavimentação a Pre-
feitura também entregou

Pavimentação e iluminação já foram entregues

nova iluminação, com a
implantação de 10 pos-
tes e lâmpadas de vapor
de sódio de 80 watts.

Este trecho estava
bastante crítico e neces-
sitava da pavimentação,
pois estava em situação
precária, principalmente
em período de chuvas.

Para realizar a obra
a Prefeitura abriu uma
licitação que definiu a
empresa que executou a
obra.

MÁRIO BIXIGA

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

São comercializados
produtos hortifruti, inclu-
indo orgânicos, artesana-
to, flores, derivados do
mel, enfim, todos os pro-
dutos oriundos da ativi-
dade rural. Todos os sá-

Feira do Produtor acontece
todos os sábados no Barracão

da Ceagesp
bados acontecem músi-
ca ao vivo e comerciali-
zação de alguns gêneros
alimentícios (salgadinhos,
pastel, etc.) nos moldes
de uma feira normal.

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

A feira ocorre sema-
nalmente, das 7:00 às
13:00 horas, sempre aos
sábados. Produtores que
estejam interessados em
comercializar seus produ-
tos poderão obter maio-
res informações na Secre-
taria da Agricultura e
Abastecimento através
do telefone 3733-9786.

Pelo segundo ano
consecutivo, Avaré es-
tará sediando a etapa fi-
nal do Brasil Open de
Jet Ski. O evento esta-
rá acontecendo nos
dias 4 e 5 de novembro
no Costa Azul. Espera-
se para os dias do
evento a presença de
cerca de 50 pilotos de
vários estados como
São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Santa Ca-
tarina, Mato Grosso e
Rio de Janeiro. Dentre
estes pilotos estarão al-
guns que participam do
campeonato mundial de
Jet Ski.

Para este ano espe-
ra-se mais emoções e
adrenalina nas provas,
pois no ano passado

Avaré sedia etapa final do Brasil Open de Jet Ski
participaram Jets de até
1200 cilindradas. Nes-
te ano virão Jets de até
1600 cilindradas.

Uma completa es-
trutura será montada
para a realização do
evento. O local terá
Box para os pilotos, ten-
da médica, espaço re-
servado para Bombei-
ros e Polícia Militar,
além de praça de ali-
mentação e exposições
diversas.

No sábado serão
realizados os treinos li-
vres, a partir das 11 ho-
ras da manhã e logo em
seguida, às 13 horas,
será realizada a primei-
ra bateria de cada ca-
tegoria.

No domingo (dia

5), os treinos livres tam-
bém ocorrem a partir
das 11 horas e as pro-
vas a partir das 13 ho-
ras. Neste ano estarão
em disputa as seguintes
categorias: Runaboat 0-
800 cc Stock, Runaboat
0-800 cc Modified,
Runaboat 0-1200 Sto-
ck, Runaboat 0-1600
Modified, Sport Modi-
fied, Ski Modified, Su-

per Curse, Free Style
Amador e Free Style
Profissional.

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

AVISO DE EDITAL
Tomada de Preço nº. 078/06 – Processo nº. 411/06

Objeto: aquisição de 01 (um) computador e 01 (uma) impresso-
ra a laser, conforme edital.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2006, às 15:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 30 de outubro de 2006, às 16:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 10 de outubro de 2006 - Rosemaria de Góes
– Presidente da CPJL.

Tomada de Preço nº. 079/06 – Processo nº. 412/06
Objeto: aquisição de móveis para escritório, conforme edital.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2006, às 13:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 31 de outubro de 2006, às 14:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 10 de outubro de 2006 - Rosemaria de Góes
– Presidente da CPJL.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/06 – PROCESSO Nº. 352/06
Considerando um lapso da Secretaria Municipal da Educação e
Departamento de Licitações. A Presidente da Comissão de Lici-
tações Permanente, no uso de suas atribuições legais, DETER-
MINA a modificação do Edital, referente à Concorrência Pú-
blica nº. 011/06 – Processo nº. 352/06, que objetiva a contra-
tação de empresa para fornecimento de serviços de informática
com base em planos de aulas detalhadas, incluindo projetos
pedagógicos, projetos administrativos, acadêmicos, línguas es-
trangeiras e aplicações educacionais, equipamentos e progra-
mas de microinformática necessários para a implantação da
informática na Rede Municipal de Ensino. Assim, nos moldes do
artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93, fixa-se o dia 22 de novembro
de 2006 às 09:00 horas, para nova realização da visita
técnica e o dia 29 de novembro de 2006  às 09:00 horas,
para a abertura dos envelopes. O Edital alterado fica a dis-
posição no Departamento de Licitações, Fone/Fax (14) 3711-
2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11
de outubro de 2006. Rosemaria de Goes – Presidente da Comis-
são de Licitações.

ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 010/06 – Processo nº. 315/06, a
empresa AMBITEC LTDA, no valor global de R$ 674.686,50 (seis-
centos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e
cinqüenta centavos), objetivando a contratação de empresa es-
pecializada para execução de obras e manutenção do aterro
sanitário desta municipalidade - Adjudicado em: 13/10/2006.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 062/06 – Processo nº. 361/06, 22 de
setembro de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 127.350,00
(cento e vinte e sete mil trezentos e cinqüenta reais), objetivan-
do a contratação de empresa especializada para fornecimento
de máquinas, materiais, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução de recapeamento asfáltico em CBUQ sobre pavimenta-
ção em lajotas existentes, incluindo execução de sarjetas late-
rais e sarjetões de travessia à Rua Santa Catarina e execução
de recapeamento asfáltico em CBUQ sobre leito carroçável pa-
vimentado em paralelepípedo de concreto e implantação de sar-
jetões à Rua Félix Fagundes.
Adjudicado em: 02/10/2006.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 132/06 –
Processo nº. 343/06, objetivando a contratação de empresa para
execução de serviços de poço artesiano nesta municipalidade,
conforme preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações - Revogada
em: 28/08/06 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 026/06 – Processo nº. 280/06

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa BE-
ZERRÃO E MURTA PROMOÇÕES LTDA, objetivando a capta-
ção de patrocínios, gerenciamento e a locação dos espaços,
comerciais destinados a VI Festa Coutry a ser realizada de 02 à
10 de dezembro de 2006, no Parque de Exposição Fernando
Cruz Pimentel - EMAPA, sendo 80% (oitenta por cento) para
contratante  e 20% (vinte por cento) para a contratada, com
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 25 de julho de 2006 – Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

AVISO DE EDITAL
Chamamento nº. 003/06 – Processo nº. 413/06

Objeto: A prefeitura da Estância Turística de Avaré está promo-
vendo a desapropriação de uma área de terra, para revenda,
afim de instalação de Agro-indústria.
Os interessados deverão comparecer ao Departamento de Lici-
tações no dia 16 de outubro de 2006 às 10:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de outubro de 2006 - Rosemaria de Góes
– Presidente da CPJL.

DECRETOS

Decreto nº 1.270, de 11 de outubro de 2006
(Declara de utilidade pública para fins de desapropriação para

a instalação de estabelecimento industrial o imóvel que
especifica e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto nos
artigos 2° e 5°, alínea “i”, do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho
de 1941 e suas alterações,
 DECRETA:
Artigo 1° - Fica declarada de utilidade pública para fins de
desapropriação a área de terras localizada neste Município de
Avaré,
uma gleba de terras, desmembrada da Área 05 da gleba “C” da
Fazenda Florante, situada neste município e comarca de Ava-
ré, com área de 36,6666 alqueires ou sejam 88,7332 hectares,
dentro das seguintes divisas e confrontações: Iniciando no mar-
co 81-A, cravado no canto de divisa e margem do carreador, a
331,716 metros do marco nº 81 do perímetro da Fazenda Floran-
te; deste marco segue margeando o carreador, na confrontação
com Área Remanescente e com Área Nº 03 da Gleba “C” da
Fezenda Recreio,  nos seguintes rumos e  distâncias: do
00º56’17'’ NE, 237,571 metros até o marco 82; 08º32’32'’ NE,
65,210 metros até o marco nº 83; 12º15’37'’ NE, 32,863 metros
até o marco nº 84; 20º41’30'’ NE, 31,037 metros até o marco nº
85; 24º17’38'’ NE, 33,820 metros até o marco nº 86; 28º56’25'’
NE, 62,274 metros até o marco nº 87; 31º30’57'’ NE; 61,139
metros até o marco nº 88; 33º02’50'’ NE, 192,096 metros até o
marco nº 89; 34º07’38'’ NE, 66,694 metros até o marco nº 90;
37º47’03'’ NE, 32,047 metros até o marco nº 91; 46º43’23'’ NE,
31,828 metros até o marco nº 92; 57º15’57'’ NE, 29,739 metros
até o marco nº 93; 82º37’27'’ NE, 35,802 metros até o marco nº
94; 75º37’29'’ SE, 51,461 metros até o marco nº 95; 71º11’39'’
SE, 222,928 metros até o marco nº 96, 69º01’37'’ SE, 59,334
metros até o marco nº 97; 62º18’15'’ SE, 128,615 metros até o
marco nº 98; 53º02’28'’ SE, 227,818 metros até o marco nº 99;
59º27’03'’ SE, 94,332 metros até o marco nº 100; 55º18’09'’ SE,
64,502 metros até o marco nº 101; 53º31’27'’ SE, 90,043 metros
até o marco nº 102; 39º19’57'’ SE, 118,379 metros até o marco
nº 103; 26º38’35'’ SE, 116,391 metros até o marco nº 104;
18º41’30'’ SE, 28,317 metros até o marco nº 105, 12º12’31'’ SE,
68,352 metros até o marco nº 106; 03º08’42'’ SE, 99,333 metros
até o marco nº 107; 02º01’58'’ SW, 35,267 metros até o marco nº
108; 03º14’11'’ SW, 104,015 metros até o marco nº 109; 01º25’49'’
SE, 49,415 metros até o marco nº  109-A, cravado na  margem
do carreador,  deste  marco  deflete  à  direita  e  segue  por
cerca  na confrontação com Área Remanescente no rumo
80º11’30'’ NW a distância de 1.341,717 metros até o marco nº
81-A, marco este que serviu de ponto de partida e início destas
medidas e confrontações, objeto da matrícula nº 54.426, do CRI
desta comarca de Avaré.”
Artigo 2°- O imóvel de que trata o artigo precedente se destina
à instalação de estabelecimento industrial de usina sucro-alco-
oleira que, ao receber o domínio e a posse do imóvel desapropri-
ado reembolsará ao Município de Avaré os valores despendidos
com a desapropriação.
Artigo 3°- Fica autorizado que a presente desapropriação seja
declarada de natureza urgente quando do ajuizamento da cor-
respondente ação de desapropriação para os efeitos previstos
no artigo 15 do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Artigo 4°- O presente decreto entra em vigor na data da sua
publicação, ficando revogado o Decreto nº 1.252 de 08 de se-
tembro de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de outubro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº. 1272
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir no
Departamento de Contabilidade, o  CRÉDITO no valor de R$ 1.172.200,00(Hum milhão, cento e setenta
e dois mil e Duzentos  Reais)   para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
06.00.00 Secretaria municipal de Educação
06.04.00 Divisão  de Ensino Fundamental
06.04.01 Divisão Ensino Fundamental-FUNDEF

   3.1.90.00.00 12.361.2001.2048-120 Valorização do Magistério 60% Fundef 703.000,00
   4.4.90.00.00 12.361.2001.2041-122 Funcionamento do Ensino Fundamental 469.200,00

TOTAL           1.172.200,00
Artigo 2º As despesas decorrentes das aplicações abertas no artigo anterior terão cobertura
oriunda de R$ 1.172.200,00(Hum milhão cento e setenta e dois mil e duzentos Reais), por EXCES-
SO DE ARRECADAÇÃO a se verificar no corrente exercício em conformidade com a Lei 4.320/64.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de Outubro de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº.1271 de 12 de Outubro de 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei nº.783 de 08 de Dezembro de 2005 o crédito no valor de R$ 1.371.500,00(Hu  milhão,
trezentos e setenta e um mil e quinhentos Reais )   para suplementar as seguintes dotações do
orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
06.00.00 Secretaria Mun. Educação
06.01.00 Gabinete Secretario e Dependências

   3.3.90.00.00 12.122.2007.2077- 81 Manut. Serv. Administrativos 8.500,00
06.02.00 Div. Ensino Infantil
06.02.01 Depto. de Creches

   3.3.90.00.00 12.365.2002.2051- 89 Funcionamento de Creches 50.000,00
06.00.00 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.03.01 Div. Ens.Fundam.-Recursos Próprios

   4.4.90.00.00 12.361.2001.2041-115 Funcionam. Ensino Fundamental 20.000,00
06.04.00 Div. Ensino  Fundamental-FUNDEF
06.04.01 Depto. Ensino Fundamental

   4.4.90.00.00 12.361.2001.2041-122 Funcionam. Ensino Fundamental 766.000,00
07. SECRET.MUNIC.SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.08 Depto.Estrat. de Human.Saúde

   3390.00.00 10.306.1007.2033-229 Fornecimento de leite 17.000,00
16.00.00 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4.4.90.00.00 12.361.2001.1006-439 Constr. Unid. Ens. Médio Fundamental 510.000,00
TOTAL                                   1.371.500,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos
a que alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964
das seguintes dotações orçamentárias:
02.00.00 Gabinete do Prefeito
02.05.00 Manutenção Ações Defesa Civil

   3.3.90.00.00 06.182.8004.2331- 31 Manutenção Ações Defesa Civil 5.000,00
03.01.00 Div. Mun. Administração

   3.3.90.00.00 04.122.7002.2240- 37 Operação Sist. Aces.serv.publico 5.000,00
   4.4.90.00.00 04.122.7002.1069- 40 Aprimor. e normat.portal governo 5.000,00

06.00.00 Secretaria Mun. Educação
06.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

   3.3.90.00.00 13.392.2007.2294- 84 Manutenção da Banda Marcial 8.500,00
06.02.02 Depto. de Ensino Pré Escolar

   3.3.90.00.00 12.365.2002.2053- 96 Conserv. Unidades de Educação 50.000,00
06.03.01 Depto. Ens. Fundam. Rec. Próprios

   4.4.90.00.00 12.361.2001.2041-116 Funcionamento Ensino Fundamental 20.000,00
07.00.00 Secretaria Mun. Saúde
07.01.07 Depto. Saúde Trabalhador

   3.3.90.00.00 10.331.1010.2285-218 Campanha prev. acidentes 9.000,00
   3.3.90.00.00 10.331.1010.2286-219 Campanhas de uso epi 8.000,00

10.00.00 Secretaria Mun. Esportes
10.02.00 Depto. Gestão Esportiva

   4.4.90.00.00 27.812.3007.1029-311 Implantação Núcleos Esportes 30.000,00
11.00.00 Secretaria Mun. Cultura e Lazer
11.02.00 Depto. Gestão Cultura e Lazer

   3.3.90.00.00 13.392.3002.2088-324 Elaboração  e divulg. Eventos culturais 20.000,00
   3.3.90.00.00 13.392.3002.2091-327 Apoio a Projetos culturais 10.000,00
   4.4.90.00.00 13.392.3002.1016-334 Implantação Espaços Culturais 10.000,00

12.00.00 Secretaria Mun. Meio Ambiente
12.03.01 Depto. Preserv. Ambiental

   3.3.90.00.00 15.452.5002.2316-356 Instalação e manut. Arcos Decorativos 10.000,00
13.00.00 Secretaria Mun. Ind. Com e Desenvolvimento
13.01.00 Gabinete do Secretario e Dependências

   4.5.90.00.00 11.334.6007.2336-372 Integralização de capital do banco do povo     20.000,00
13.02.00 Divisão Gestão de desenv. Econômico

   3.3.90.00.00 23.661.6002.2205-374 Qualificação e requalific. Trabalhador no Munic. 10.000,00
15.00.00 Secretaria mun. Transportes
15.02.01 Setor Estac. Reg. Zona Azul

   3.3.90.00.00 15.452.8001.2265-403 Fiscaliz. Sistema viário do Município 19.000,00
15.02.02 Setor eng. Fiscal. E controle de tráfego

   3.3.90.00.00 15.452.8001.2337-408 Manutenção das atividades do programa Racional. 30.000,00
16.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4.4.90.00.00 08.243.4001.1031-431 Constr. Centro Juventude 15.000,00
   4.4.90.00.00 10.301.1001.1001-432 Ampl. Ref. Unidades de Saúde 25.000,00
   4.4.90.00.00 10.302.1003.1003-434 Ampl. Reforma unid. Amb. emergencial 20.000,00
   4.4.90.00.00 10.305.1005.1088-435 Constr. Centro Zoonoze 30.000,00
   4.4.90.00.00 12.361.2001.1005-437 Ampl. Reforma unidades Ensino Fundamental 100.000,00
   4.4.90.00.00 12.361.2001.1005-438 Ampl. Reforma unidades Ensino Fundmental 306.000,00

16.02.00    4.4.90.00.00 12.361.2001.1006-440 Construção Unidades de Ensino Fundamental 460.000,00
   4.4.90.00.00 12.365.2002.1007-441 Ampl. Reforma unidades de Ensino Infantil 56.000,00
   4.4.90.00.00 15.453.5004.1081-450 Implantação do terminal rodoviario 30.000,00
   4.4.90.00.00 20.606.6001.1082-451 Ampl. Reforma clinica Veterinaria 10.000,00
   4.4.90.00.00 15.451.5003.1038-473 Pavimentação de vias Públicas 50.000,00

TOTAL          1.371.500,00
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de Outubro de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Decreto nº 1.266, de 06 de outubro de 2006
(Dispõe sobre denominação de via pública, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica denominada Avenida Paulo Fernandes Martos, a via pública que inicia-se na
AVR-030 (estrada da Ponte Alta), e segue na confrontação com diversas propriedades rurais até
a Capela de Nossa Senhora Aparecida.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de outubro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1267, de 06 de outubro de 2006
(Dispõe sobre denominação de Praça)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Fica denominada a Praça “Hisao Nakamura”, o sistema de lazer do Loteamento
Jardim Boa Vista, situado na Avenida Carlos Ramires esquina da Praça Dr. Paulo Bastos Cruz com
rua João Vicentini.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de outubro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1.269 de 11 de outubro de 2006

(Declara de utilidade pública para fins de desapropriação para
a construção de estrada municipal de acesso a distrito

industrial o  imóvel que especifica e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do disposto nos artigos 2° e 5°, alínea “i”, do Decreto-lei
n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e suas alterações,
DECRETA:
Artigo 1° - Fica declarada de utilidade pública para fins de
desapropriação a área de terras localizada neste Município de
Avaré, uma gleba de terras desmembrada da Área 05 da Gleba
“C”  da “Fazenda Florante”, situado neste Município e Comarca
de Avaré, com área de 1,335 alqueires ou sejam 3,2319 hecta-
res dentro das seguintes divisas e confrontações: Iniciando no
marco nº 109-B, cravado na cerca que faz divisa com Área
Desmembrada A da Gleba C e Área Remanescente da Gleba C;
deste segue na confrontação com Área Remanescente da Gle-
ba C no seguinte rumo e distância: 02º15’05'’ SW, 1.524,836
metros até o marco nº 109-C, cravado na cerca da Rodovia
Presidente Castello Branco (SP 280), deste marco deflete a di-
reita e segue na confrontação com a referida rodovia, no senti-
do Capital-Interior, no rumo 67º31’11'’ NW, 59,916 metros até o
marco nº 76, cravado na divisa com a área nº 01 da Gleba C da
Fazenda Recreio e cerca da Rodovia Presidente Castello Bran-
co (SP 280); deste marco segue na confrontação com a área nº
01 da Gleba C da Fazenda Recreio, no seguinte rumo e distân-
cia: 26º10’01'’ NE, 95,197 metros até o marco nº 77; deste segue
na confrontação com Área Remanescente com os seguintes
rumos e distâncias: 02º15’05'’ NE, 1.427,939 metros até o marco
nº 109-D, cravado na confrontação de Área Remanescente da
Gleba C com Área Desmembrada A da Gleba C; deste segue na
confrontação com Área Desmembrada A da Gleba C com o se-
guinte rumo e distância: 80º11’30'’ SE, 20,175 metros até o mar-
co nº 109-B, marco este que serviu de ponto de partida e início
destas medidas e confrontações, objeto da matrícula nº 54.426,
do CRI desta comarca de Avaré.”
Artigo 2° - O imóvel de que trata o artigo precedente se desti-
na à construção de via de acesso ao distrito industrial a ser
implantado.
Artigo 3° - Fica autorizado que a presente desapropriação seja
declarada de natureza urgente quando do ajuizamento da cor-
respondente ação de desapropriação para os efeitos previstos
no artigo 15 do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Artigo 4° - O presente decreto entra em vigor na data da sua
publicação, ficando revogado o decreto nº 1.251 de 08 de se-
tembro de 2006.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 11 de
outubro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Galpão dará oportunidade a
empresas de agronegócio

A Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turís-
tica de Avaré, através
de Convênio com a Se-
cretaria Estadual da
Agricultura e Abasteci-
mento, está em fase fi-
nal de adequação do
Galpão do Agronegó-
cio, localizado no Par-
que Industrial da cida-
de. O Galpão funciona-
rá como incubadora de
empresas, podendo lá
instalar-se pequenas in-
dústrias com atividades
relacionadas ao agro-
negócio, que irão usu-
fruir do galpão por um
período mínimo de dois
e máximo de três anos,
até que a indústria fique
auto suficiente ou que o
espaço se torne peque-
no para as atividades
da mesma. Com a de-
socupação do espaço,
outra empresa, ainda
em fase embrionária
passará a fazer parte do
galpão. A Prefeitura,
através da Secretaria
Municipal da Agricultu-
ra e Abastecimento,
está cadastrando, regi-
onalmente, pequenas
empresas, exclusiva-
mente ligadas ao agro-
negócio, que se interes-
sem em fazer parte do
projeto. Maiores infor-
mações junto à Secre-
taria da Agricultura.
Falar com a gestora do
Projeto, Engenheira
Agrônoma Fernanda
Monte Dias de Camar-
go, através do telefone
3733-9786.

Galpão funcionará como incubadora para novas empresas

MÁRIO BIXIGA
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Prefeitura investe na melhoria das estradas rurais

Estradas recebem total atenção da Prefeitura

Prefeitura utiliza equipamentos do consórcio
Patrulha Agrícola

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
está investindo na melho-
ria das estradas rurais do
município. Em diversos
locais as estradas estão
recebendo total atenção
por parte da Prefeitura,
com a retirada de bar-

rancos, alargamento,
cascalhamento, entre
outras melhorias.

Atualmente os tra-
balhos estão intensifica-
dos na Estrada da Jacu-
tinga, no trecho de Pe-
dra Preta.

Os trabalhos são

realizados com equipa-
mentos da Prefeitura e
máquinas da Patrulha
Agrícola, consórcio ce-
lebrado entre os muni-
cípio da Região.

Além da Estrada da
Jacutinga, o trabalho
também já foi encerra-

do em parte da Estrada
da Usina, Estrada da
Grama Roxa, trecho do
Vale dos Lagos da es-
trada da Jacuntinga, Es-
trada da Fazenda Gua-
rujá, Estrada do Aterro
Sanitário e Estrada de
Itatinga.

SECRETARIA DE OBRAS

O Grupo Alcoólicos
Anônimos de Avaré
(AA) tem feito um im-
portante trabalho no au-
xílio às pessoas que so-
frem com a dependência
da bebida alcoólica.
Através de reuniões diá-
rias os integrantes do
grupo se auxiliam con-
tando suas experiências
e como fizeram para se
livrar do vício da bebida.

As reuniões são re-
alizadas em três locais
diferentes. Às quartas e
sextas-feiras, as reuni-
ões acontecem no anti-
go prédio da Igreja Pre-
bisteriana Independente,

Alcoólicos Anônimos
auxilia no combate ao

alcoolismo
na Rua mato Grosso,
1133. Às terças e quin-
tas-feiras, as reuniões
são realizadas no Cen-
tro Comunitário Bandei-
rantes, na Rua Maneco
Dionísio, 318. Às se-
gundas e sábados, as
reuniões acontecem na
Rua Lineu Prestes, 83.

Pessoas que tenham
problemas com bebida
alcoólica, ou que tenham
algum parente ou conhe-
cido, podem procurar o
AA nos dias das reuni-
ões. Maiores informa-
ções podem ser obtidas
pelo telefone (14) 3626
7303.


