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Na última terça-feira
(dia 17/05) a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, recebeu um ofí-
cio do Promotor de Jus-
tiça, Rubens Martins da
Silva, solicitando a não
instalação do portão ele-
trônico no Bairro Costa
Azul. O promotor justi-
fica sua solicitação afir-
mando que a instalação

Promotoria solicita a Prefeitura a não
colocação do Portão do Costa Azul

do portão “fere o direito
de livre locomoção”.

O portão que estava
instalado na Avenida Ca-
minho da Praia, no Bair-
ro Costa Azul, foi retira-
do no início deste ano
pela Prefeitura. Recente-
mente, a pedido de alguns
moradores, favoráveis ao
portão, a Prefeitura de-
terminou a recolocação

do portão. Sendo assim
outro grupo de morado-
res, contrários ao portão,
entrou junto ao Ministé-
rio Público para impedir
a colocação do obstácu-
lo. Com base neste pedi-
do o Promotor Rubens
Martins da Silva, enviou
o ofício a Prefeitura soli-
citando a não colocação
do portão.

Entrada do Costa Azul pela Avenida da Praia permanece aberta

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré deu início a “Opera-
ção Tapa Buraco” na
Rodovia vicinal Avaré/
Itatinga. No total são 14
km de asfalto que en-
contra-se em péssima
condições de tráfego. O
trabalho está sendo re-
alizado até o final do tre-

Iniciada “Operação Tapa Buraco”
na vicinal Avaré Itatinga

cho pavimentado da re-
ferida rodovia.

Na semana passa-
da, em entendimentos
com o Governo do Es-
tado, a Prefeitura de
Avaré conseguiu uma
verba para concluir a
pavimentação da estra-
da vicinal Avaré/Itatinga.
Trata-se de um trecho

de 9,8 km até a divisa
com o município de Ita-
tinga, onde a estrada já
está pavimentada. Com
a pavimentação desta
estrada a Prefeitura es-
tará contribuindo para o
encurtamento da distân-
cia até Itatinga, Parana-
panema e toda aquela
região.

“Operação Tapa Buraco” está sendo feito em todo trajeto
pavimentado da vicinal

A partir das próxi-
mas edições do Sema-
nário Oficial da Estância
Turística de Avaré, os
requerimentos dos vere-
adores, aprovados pela
Câmara Municipal, que
são publicados periodi-
camente neste semaná-
rio, passarão a já con-
ter a resposta do Exe-

Semanário passa a publicar
requerimentos dos vereadores

com resposta do Executivo
cutivo. Portanto todo o
requerimento dirigido ao
Poder Executivo, solici-
tando informações ou
questionando o prefeito
Municipal, serão publi-
cados com as devidas
respostas.

A medida tomada
em conjunto entre a
Secretaria Municipal

de Comunicação, a
Diretoria do Semaná-
rio e o Chefe do Exe-
cutivo, visa melhor es-
clarecer a população.
Muitas vezes a popu-
lação fica sabendo do
questionamento da
Câmara, mas não tem
informação sobre a res-
posta do Executivo.
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 39/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado  em concurso público para o cargo de ESCRITURÁ-
RIO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. NºInscr. Nome
36º 4132 Sérgio Leal Chuner
37º 0573 Roberto Márcio Batista
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 11 de maio 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

COMUNICADO - RETIFICAÇÃO

O Edital de Convocação nº  36/2005, publicado em 06 de maio de
2005, na classificação, onde se lê 23º, leia-se 13º.

Avaré,  10 de maio de 2005

Departamento de Recursos Humanos

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, comunica
a classificação geral do processo seletivo 07/05:

Emprego : TÉCNICO EM RX

CLASS.NOTA N.INSC.NOME RG
01º 57,5 001/05 André Luiz Teodoro 34.876.330-X

Avaré, 10 de maio de 2005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

LEGISLATIVO

AVISO DE EDITAL

Edital da Concorrência nº 006/05 - Processo 156/05 –
Registro de Preços.

OBJETO:  Contratação de empresa especializada para o prepa-
ro e fornecimento de alimentação escolar, denominada refeição,
com fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais
insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervi-
são, mão-de-obra suplementar, prestação de serviços de ma-
nutenção corretiva e preventiva de todos os equipamentos e
utensílios utilizados em conformidade com os anexos do Edital.
Data de Encerramento:  21 de junho de 2.005, às 13:30 horas.
Data de Abertura:  21 de junho de 2.005, às 14:00 horas.
Informações: Departamento de Licitação - Paço Municipal, situa-
do na Praça Juca Novaes, 1169, ou através do telefone (14)
3711-2507.
Avaré, 19/05/05 – ROSEMARIA DE GOES - Presidente da CPJL.

Edital da Tomada de Preço nº 010/05 - Processo 148/05
OBJETO:  Aquisição de materiais descartáveis.
Data de Encerramento:  06 de junho de 2.005, às 13:30 horas.
Data de Abertura:  06 de junho de 2.005, às 14:00 horas.
Informações: Departamento de Licitação - Paço Municipal, situa-
do na Praça Juca Novaes, 1169, ou através do telefone (14)
3711-2507.

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09-05-2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(269) Para que através do setor competente possa vistoriar a
residência localizada à Rua Fernando Costa, nº. 60 - Vila Jardim,
com a finalidade de dar parecer sobre a construção de muro em
divisa.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(270) Para que através do setor competente, providencie a lim-
peza dos bueiros localizados próximos às esquinas das ruas
Antonieta Paulucci e Marcos Tamassia com a Avenida Espanha.
(271) Para que através do setor competente, providencie a ins-
talação da sinalização de trânsito no bairro Nova Avaré.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(272) Para que através do setor competente, providencie a cons-
trução de cobertura nos pontos de ônibus, bem como a limpeza
dos terrenos baldios do bairro Terras de São Marcos II.
(273) Para que através do setor competente, providencie me-
lhorias na iluminação pública e a poda das árvores da Rua Júlio
Jacob da Rocha, 257 - Vera Cruz.
(274) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que construa dois quios-
ques e um bebedouro, ao lado do Campo do São Pedro, para serem
utilizados pelos jogadores de Malha que freqüentam o local.
(275) Ao Prefeito Joselyr Silvestre para que instale rádio-ama-
dor em todas as ambulâncias da frota municipal.
(276) Ao prefeito Joselyr Silvestre para que providencie melhorias
em todos os campos de futebol dos bairros periféricos da cidade.
(277) Ao prefeito Joselyr Benedito Silvestre para que providen-
cie uma passarela para pedestres na Vila Martins III, interligando
a Avenida João Vítor de Maria (ao lado dos nºs. 818 e 816) com
a Rua Francisco Gurgel Pismel.

GILBERTO DIAS SOARES
(278) Para que através do setor competente, proceda a retirada
do posto existente na Avenida Paranapanema, próximo ao nº.
86, onde há vários anos, por estar colocado em uma conversão,
tem ocasionado vários danos no imóvel situado na mesma Ave-
nida sob nº. 62.

LUIZ OTÁVO CLIVATTI
(279) Para que através do setor competente, tome as devidas
providencias quanto à calçada localizada á Avenida Lineu Pres-
tes, (em frente à antiga estação ferroviária), pois a mesma está
desbarrancando e colocando em risco a segurança dos muníci-
pes que por ali transitam.
(280) Para que seja dado a um dos próprios públicos o nome do
Sr. JOÃO EVANGELISTA SILVEIRA, morador desta cidade desde
1920, quando veio constituir família e contribuir para o desenvol-

vimento e progresso de nosso município.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
(281) Para que através do setor competente, providencie a ex-
tensão da rede elétrica, (cinco postes), da Rua Maria Joaquina
Fonseca Pereira, que dá acesso ao bairro Santa Mônica.

REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Poder Executivo
aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente

com a devida Resposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(696) Efusivas parabenizações ao Ilustríssimo Senhor Michael
Christian Andersen - Diretor Titular do CIESP Regional Botucatu,
pela realização do I Encontro Empresarial em Avaré, ocorrido no
dia 04 de maio de 2005.
(697) Votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Djal-
ma Rodrigues MD. Presidente da Câmara Municipal de Arandu,
pela realização da sessão solene em comemoração ao “Dia das
Mães”, ocorrida no dia 05 de maio de 2005.
(702) Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Aparecida Nova-
es de Almeida.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
(736) Votos de parabenização a todos os profissionais de en-
fermagem do município pela passagem do Dia do Enfermeiro,
comemorado no dia 8 de maio.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(711) À TELEFÔNICA, para que sejam instalados telefones públi-
cos (orelhões), no bairro Terras de São Marcos II.
(713) À empresa Viação Vale do Paranapanema Ltda., solicitan-
do que seja regularizado o horário do ônibus que passa pelo
bairro Brasil Novo, no período da manhã, pois as crianças que
se utilizam desse transporte para irem à escola, estão chegan-
do atrasadas e perdendo a 1ª aula.
(714) Que seja oficiado efusivas parabenizações ao Sr. Joa-
quim, chefe dos vigias municipais, pelo brilhante trabalho que
vem desempenhando a frente do referido departamento.

GILBERTO DIAS SOARES
(717) Ao Comandante do Tiro de Guerra de Avaré, solicitando
que informe a veracidade do fato dos atiradores terem coorde-
nado e administrado a enquete publicada no diário oficial do
Ofício, sobre aos 100 (cem) dias do governo municipal. Se con-
firmado tal fato, que informe se tal procedimento se enquadra no
regulamento das atividades do honrado Exército Brasileiro.
(741) À Telefônica para providencie a instalação de um telefone
pública na Praça José da Cunha Ribeiro, situada na Rua das
Camélias.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
(718) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secreta-
ria Municipal do Bem Estar Social, venha a fazer estudos no
sentido de resolver o problema das pessoas que pernoitam de
fronte a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Jardim Pa-
ineiras.
(719) À equipe do Esporte Clube Brabância “A”, efusivas para-
benizações pelo título de Vice Campeã da 2ª Copa Clínica do
Tênis de Futebol, conquistado no último dia 08/05.
(720) À equipe do União Futebol Clube, efusivas parabeniza-
ções pelo título de Campeã da 2ª Copa Clínica do Tênis de Fute-
bol, conquistado no último dia 08/05.
(721) Ao proprietário da “Zoon Dancebar”, efusivas parabeni-
zações pelo sucesso do belíssimo empreendimento, que só vem
acrescentar mais brilho às noites da nossa querida Estância
Turística.
(722) À Diretoria Executiva do São Pedro Futebol Clube, efusi-
vas parabenizações pelo sucesso na realização da 2ª Copa
Clínica do Tênis de Futebol, cuja final foi realizada no último dia
08 entre as equipes do União e Brabância A.
(725) Efusivas parabenizações a Comissão Organizadora da
17ª Festa das Mães, através do Coordenador Geral, Sr. Jurandir
Bento, festa esta já tradicional e de enorme sucesso, que só
vem acrescentar maior brilhantismo as justas comemorações
dos “Dias das Mães”, realizada nos dias 6, 7 e 8 de maio, no
Jardim Brasil.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
(726) Ao Sr. José Antonio Monte, Presidente da FREA, para que
encaminhe a esta casa, cópia do último processo licitatório para
aquisição de cestas básicas, contendo relação dos itens, pre-
ços e dados da empresa vencedora.
(727) Que seja oficiado efusivas parabenizações às lojas “Ra
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Dan” e “Predileta” pelo sucesso do Desfile de Modas ao ar livre,
realizado no último dia 06, em comemoração ao “Dia das Mães”.

ROBERTO ARAUJO
(728) Pesar Sra. OTÍLIA SOARES SILVEIRA
(743) Para que a Mesa Diretora desta Colenda Casa de Leis
estude a possibilidade de agendar o dia 10 de Fevereiro de 2006
para a entrega do título de Cidadão Avareense ao Sr. Rogélio
Barchetti Urrêa.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
(731) Pesar Sra. ISABEL LOPES DE ANDRADE
(733) Ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico de São Paulo (CONDEPHAAT), o qual é
responsável pelo edifício do Fórum e Cadeia de Avaré, confor-
me tombamento histórico lavrado em 1980, a fim de consultar
seus técnicos sobre a legalidade e viabilidade da chamada “re-
forma emergencial” que está sendo feita pela Prefeitura no cita-
do imóvel, uma das mais antigas construções da Estância Turís-
tica de Avaré.

SESSÃO DO DIA 16 DE MAIO DE 2005-05-19

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(282) Solicitando ao prefeito que através do setor competente,
tome providências quanto a execução de calçada na Rua Santa
Catarina, na altura do nº. 1.950.
(283) Para que através do setor competente, providencie o as-
faltamento de parte do acostamento da Avenida Mário Covas ao
lado dos sonorizadores, facilitando assim o tráfego dos ciclistas
que por ali transitam.
(284) Para que através do setor competente possa efetuar re-
paros no mata-burro, localizado na estrada que dá acesso ao
bairro Jacutinga (próximo a antiga escola rural), solicito ainda
reparos nos dois mata-burros localizados na mesma estrada
depois da ponte sobre o córrego Jacutinga.
(285) Que através do setor competente efetue melhorias na
iluminação publica à Rua Sevilha, na altura do nº. 59.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(286) Para que junto a Secretaria Municipal de Esportes, estude
a possibilidade de construir alojamento para atletas, junto à área
do Campo Municipal.
(287) Para que através do setor competente, providencie pla-
cas de sinalização no Bairro Alto, mais precisamente nos cruza-
mentos da Rua Princesa Izabel.
(288) Para que através do setor competente, providencie repa-
ros na Rua Monte Alto, Bairro Colina Verde, pois a mesma não é
pavimentada e se encontra em péssimo estado, dificultando o
tráfego de veículos no local.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(289) Para que junto ao setor competente da administração,
estude a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento
da Rua Acre com a Rua São Paulo.
(290) Para que através do setor competente, providencie a ins-
talação de placa PARE, na esquina da Rua Raul Pimentel, próxi-
mo a CAIC.
(291) Para que junto ao setor competente da administração,
estude a possibilidade de pavimentar a Rua Antonieta Paulucci -
Bairro Águas do Camargo.
(292) Para que através do setor competente, instale na antiga
CAIC, equipamentos para exercícios físicos, como barras, pran-
chas para abdominais, etc.
(293) Para que através do setor competente, providencie a cons-
trução da cobertura da quadra esportiva, localizada em frente à
escola “Vitor Pamparelli”, bem como a instalação de um bebe-
douro no local.
(294) Para que através do setor competente, providencie com ur-
gência, a pavimentação das ruas sem calçamento, do Bairro Alto.
(295) Para que através do setor competente, providencie a lim-
peza do lago ornamental, localizado na entrada da cidade, na
Avenida Prefeito Paulo Novaes, visto que o referido lago é um
dos cartões postais de nossa cidade.
(296) Para que através do setor competente, providencie a lim-
peza do terreno localizado atrás do PAS do Bairro Alto, visto que
o mesmo está servindo de criadouro de animais peçonhentos,
nocivos à saúde da população.
(297) Para que através do setor competente, providencie a cons-
trução de uma área de recreação infantil (parquinho), no terreno
localizado ao lado da quadra esportiva próxima a escola Vitor
Lamparelli.
(298) Para que através do setor competente, providencie a instala-

ção de uma tampa para a caixa de água do lago ornamental, loca-
lizado na entrada da cidade, na Avenida Prefeito Paulo Novaes.
(299) Para que através do setor competente, providencie o ni-
velamento do meio fio da Rua Antonio Gomes Amorim, visto que
o mesmo está causando o empoçamento de água na esquina
com a Dr. Felix Fagundes.
(300) Para que através do setor competente, providencie a am-
pliação e reforma dos campos de futebol, dos bairros, Alto,
Duílio Gambini e Jardim Presidencial, bem como a construção de
banheiros e vestiários, instalação de alambrados e telas de pro-
teção nas laterais e recuperação do gramado.
(301) Para que através do setor competente, providencie com
urgência, a limpeza do terreno, localizado na Rua Antonio Go-
mes Amorim esquina com a Dr. Felix Fagundes, próximo ao nu-
meral 386.
(302) Para que através do setor competente, providencie a re-
forma completa da quadra esportiva do bairro Jardim Tropical.
(303) Para que através do setor competente, providencie a cons-
trução de um campo de futebol, cercado, com banheiros e ves-
tiários, no bairro Jardim Tropical, divisa com o Jardim Paraíso.

GILBERTO DIAS SOARES
(304) Para que através do setor competente, providencie com
urgência, reparos na calçada sobre o córrego Lageado, próximo
ao Supermercado Jaú Serve, onde apresenta buraco, que pode-
rá ocasionar acidentes a pedestres que se utilizam da mesma.
(305) Para que determine as providências que se fizerem ne-
cessárias para que seja calçada ou asfaltada a Rua das Palmei-
ras, onde tem mais ou menos trinta metros para tal benfeitoria,
reivindicada pelos moradores há muito tempo.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
(306) Para que junto ao setor competente da administração,
providencie a capina das margens do córrego que corta a Ave-
nida Prefeito Paulo Novaes.
(307) Para que através do setor competente da administração,
providencie a construção de um campo de futebol para o Grêmio
Vera Cruz.
(308) Para que junto ao setor competente da administração,
providencie a colocação de postes de iluminação pública na Rua
dos Pioneiros - Costa Azul.

ROBERTO ARAUJO
(309) Ao Prefeito Joselyr Benedito Silvestre para que construa
uma praça no terreno situado na Rua José Fusco, mais precisa-
mente na divisa com a Escola Celso Ferreira da Silva e Rua
Carmen Dias Faria, terreno esse destinado a essa finalidade.
(310) Ao Prefeito Joselyr Benedito Silvestre para que supra a
necessidade de contratação de dentistas para a área pública,
tendo em vista a grande demanda e a falta desses profissionais,
principalmente no que diz respeito ao atendimento a pessoas
carentes. Tal pedido se justifica em razão da demora no atendi-
mento que vem ocorrendo, já que os agendamentos para trata-
mentos de canal estão acontecendo para 4 ou 5 meses após a
procura do paciente.

REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Poder Executivo
aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente

com a devida Resposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(744) Pesar Sr. OLAVO DE PAULA ASSIS FILHO
(745) Um voto de agradecimento ao Professor José Leandro
Franzolin, pela palestra proferida no 1º Congresso sobre a His-
tória de Avaré, evento em comemoração aos 130 anos de insta-
lação da Câmara de Vereadores.
(763) Ao Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, Sr. Valdir Apa-
recido Armando, para que compareça a esta Casa de Leis, na
próxima segunda-feira, dia 23 de maio, a partir das 18 horas,
com intuito de prestar esclarecimentos à população, bem como
aos vereadores, sobre o PCM - Plano Comunitário de Melhora-
mentos, da Prefeitura de Avaré, o qual trata de asfaltamento de
ruas de bairros.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

(764) Parabenizando o técnico de futebol de Avaré, Sr. Nenê
Rocha, pela sua admissão na diretoria técnica da equipe de
juniores do XV de Jaú.
(766) Pesar falecimento da Sra. CECÍLIA MARIA ARRUDA

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
(767) À Mesa Diretora desta Casa de Leis para que tome as
devidas providências no que diz respeito ao Programa Jornal do

Meio Dia da Rádio Paulista, apresentado pelo Sr. Rodivaldo Rípo-
li, o qual vem denegrindo a imagem do Poder Legislativo bem
como insinuando verdadeiros absurdos os quais certamente
ferem a ética da imprensa. Que tal denúncia seja levada também
ao conhecimento do Senhor Deputado Estadual Antônio Salim
Curiati, sócio-proprietário da referida emissora de rádio.
(768) Ao Departamento Jurídico desta Casa de Leis para que
emita parecer sobre a legalidade ou não do repasse de verba
aditiva feito unicamente a Escola de Samba Tradição de Avaré,
visto que tal ato do Chefe do Executivo feriu o princípio da isono-
mia uma vez que as demais escolas de samba não foram agra-
ciadas com tal verba aditiva.
(770) Ao Exmo. Senador da República, Sr. EDUARDO SUPLICY,
para que venha à Câmara de Vereadores de Avaré, em data a
ser agendada, para uma segunda-feira (dia de Sessão Ordiná-
ria), para explanar sobre o projeto de sua autoria que rege
sobre Renda Básica de Cidadania.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(750) Efusivas parabenizações pelo sucesso na realização da
2ª Festa da Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, realiza-
da nos dias 14 e 15 do corrente.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(751) Sinceros agradecimentos ao Sr. Orlando Gambini Filho e
Sra. Ismara A. Aschenbrenner, pela cessão da quadra esportiva
e do campo de futebol da Associação de Funcionários da Polícia
Civil, para os treinamentos das equipes municipais de futebol de
campo e de salão, quando da realização dos Jogos Universitá-
rios em nossa cidade.
(753) Efusivas parabenizações ao Sr. Marcelo, Encarregado da
Limpeza Pública, pelo brilhante trabalho que vem desempenhan-
do a frente do referido departamento.
(754) Efusivas parabenizações ao Sr. Fernando A. Fileto, Auxi-
liar de Administração Pública, pelo brilhante trabalho que vem
desempenhando a frente do referido departamento.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
(755) Efusivas parabenizações a Caixa Econômica Federal, Pro-
con, Polícia Civil, Tiro de Guerra, Cartório de Registro Civil, OAB,
Escola de Cabeleireiro Elegance, Centro Odontológico Santa Isa-
bel e Secretaria Municipal da Saúde, pela importante e indispen-
sável colaboração na realização da 1ª Ação Cidadania de Ava-
ré, que aconteceu na Concha Acústica no dia 30 de abril,
(756) Efusivas parabenizações a “Rádio Paulista FM”, pela co-
rajosa e abnegada decisão de abraçar causa das mais nobres,
a de ajudar ao próximo, realizando a 1ª Ação Cidadania de Ava-
ré, que aconteceu na Concha Acústica no dia 30 de abril, evento
que contou com uma série de ações visando orientar e informar
a população.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
(773) As indústrias de Avaré, principalmente aos Srs. Antônio
(Melitta) e Beto (Inroda), membros da Diretoria da Associação
Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré (ACIAA), para que
intercedam pelo não fechamento da unidade do Sesi em nosso
município.
(775) Ao Diretor Regional do SESI - Serviço Social da Indústria,
Sr. JOÃO VALTER, para que interceda junto a diretoria geral do
referido órgão pelo não fechamento da unidade de nº. 300 que
atualmente funciona em nosso município.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
 (761) Efusivos cumprimentos a todas as integrantes femininas
da Polícia Militar que se ativam em nossa cidade, pela passagem
da comemoração dos 50 (cinqüenta) anos da presença das
mulheres na polícia militar.

ROBERTO ARAUJO
(779) Ao Excelentíssimo Vice-Governador do Estado de São
Paulo, Professor CLÁUDIO LEMBO, nossos sinceros agradeci-
mentos pela receptividade a este Vereador quando da visita
feita ao Palácio dos Bandeirantes, na data de 10 de Maio
p.passado, oportunidade em que aproveito para convidá-lo a
fazer uma visita oficial à cidade de Avaré, em data a ser agenda-
da pelo próprio Senhor Vice-Governador, Professor CLAUDIO
LEMBO.
(780) Parabenizações ao avareense LEANDRO ROSSITO, que
assumiu o Departamento de Jornalismo da emissora TV Tem da
cidade de Marília.
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TRÂNSITO

COMUNICADO

Pedro Luiz de Souza , Secretário Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
INFORMA: Que será implantado mão dupla no trecho da Rua
Minas Gerais entre Ruas 15 de Novembro e Tenente João Dias,
no dia 24/05/2005, conforme publicação prévia já efetuada nes-
te Semanário, nº 197 do dia 15/04/2005, página 07.
O referido trecho será disposto de toda sinalização vertical e
horizontal de advertência, bem como serão afixadas faixas so-
bre o início do trecho nas duas extremidades, ficando as mes-
mas implantadas temporariamente após a efetivação do projeto
proposto.

Pedro Luiz de Souza
Secretário Municipal de Transportes e Sistema Viário

DEMUTRAM – Departamento Municipal de Trânsito

COMUNICADO

Os Moto-Taxistas abaixo discriminados estão sendo novamente
convocados a comparecerem no Departamento Municipal de
Trânsito – DEMUTRAN, sito à Praça Juca Novaes, 380, para
regularizarem seus cadastros junto a esta Municipalidade.
Para isto dar-se o prazo de 15 dias a partir desta publicação.
O não comparecimento neste prazo ensejará o Processo de
anulação do Cadastramento.

Adilson Aparecido de Campos
Alexandre Aparecido da Costa
Eduardo Heleno Ferreira
Luiz Rodrigo Pereira
Marciel Pereira de Oliveira
Marcos Antonio de Moraes
Nelson Aparecido de Campos
Paulo Sérgio Lemes
Roberto Carlos Correa de Andrade
Rogério Fabiano Vieira
Rogério Monteiro da Silva
Silvano Alves Jacó

Regiane Araújo de Vito
Chefe do Demutran

DECRETOS

Decreto nº 924, de 12 de maio de 2.005
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras medindo
13.847,24 m2, de propriedade de MAGDALENA MARIA GEI-
GES, localizado no Bairro Paraiso, Município de Avaré, que será
utilizado para o prolongamento da Rua Seme Jubram, interligan-
do a referida Rua até a Rodovia Avaré-Itatinga:-
Propriedade: Gleba A da Fazenda Paraíso
Proprietário: Magdalena Maria Geiges
Localização: Bairro Paraíso no Município e Comarca de Avaré
Área Total :13.847,24 m²
Valor: R$ 1,00
Uma Área de Terras  desmembrada da gleba A, da Fazenda
Paraíso; com 13.847,24 m², situada no bairro Paraíso, no municí-
pio e comarca de Avaré, com as seguintes divisas e confronta-
ções: INICIA no marco nº 8A1,cravado na cerca de divisa na
confrontação com o loteamento Residencial Paraíso, a 24,259
metros do marco nº 8 do perímetro da gleba A da Fazenda Para-
íso. Deste ponto segue na confrontação com a área remanes-
cente da gleba A, com os seguintes rumos, distâncias e marcos:
0°21’37” SE percorrendo a distância de 169,331 metros até o
marco 8B; 8°38’12” SE percorrendo a distância de 102,883 me-
tros até o marco 8C; 16°02’17” SE percorrendo a distância 203,908
metros até o marco 8D; 15°01’55” SE percorrendo a distância de
48,235 metros até o marco 8E;  deste marco segue em curva á

direita á distância de 13,530 metros até o marco 8F; 62°46’31”
SW percorrendo a distância de 43,083 metros até o marco 8G;
15°01’55” SE percorrendo à distância de 14,323 metros até o
marco 8H; 62°46’31”NE percorrendo a distância de 38,762 me-
tros até o marco 8I; deste marco segue em curva à direita per-
correndo a distância de 17,740 metros até o marco 8J; 15°01’55”
SE percorrendo a distância de 84,413  metros  até  o  marco 8K;
14°42’41” SE percorrendo a distância de 202,873 metros até o
marco 8L; 4°53’58” SE percorrendo a distância de 27,029 me-
tros até o marco 8M, cravado na cerca de divisa com a  “ Fepa-
sa” Ferrovia Paulista S.A. Deste marco  deflete  a  esquerda  e
segue na confrontação com a “ Fepasa” no rumo 76°14’07” SE
percorrendo a distância de 17,760 metros até o marco 8N; deste
marco deflete a direita e segue na confrontação com a área
remanescente nos seguintes rumos, distâncias e marcos:
4°53’58” NW percorrendo a distância de 39,160 metros até o
marco 8O; 14°42’41” NW percorrendo a distância de 198,025
metros até o marco 8P; deste marco segue em curva a direita à
distância de 10,900 metros  até o marco 8Q; 48°00’00” NE per-
correndo a distância de 50,006 metros até o marco 8R; 15°01’55”
NW percorrendo a distância de 15,708 metros até o marco 8S;
48°00’00” SW percorrendo a distância de 39,792 metros até o
marco 8T; deste marco segue em curva a direita percorrendo a
distância de 21,250 metros até o marco 8U; 15°01’55” NW per-
correndo a distância 135,748 metros até o marco 8V; 16°02’17”
NW percorrendo a distância de 204,018 metros até o marco 8X;
8°38’12” NW percorrendo a distância de 99,064 metros até o
marco 8Y; 0°21’37’ NW percorrendo a distância de 177,734 me-
tros até o marco 8Z; cravado na cerca de divisa com o lotea-
mento Residencial Paraíso, deste marco deflete a esquerda e
segue na confrontação com o loteamento Residencial Paraíso
no rumo 43°30’36” SW; percorrendo a distância de 16,328 me-
tros até o marco 8A1; marco este que serviu de ponto de partida
e início destas divisas e confrontações.
Artigo 2º  - As despesas decorrentes com a aplicação deste
Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento
vigente.
Artigo 3.º  - Fica revogado o Decreto nº 922, de 05 de maio de
2.005.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de Maio de
2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 925 ,de 18 de maio de 2005
(Autoriza a elevação das tarifas da EMPRESA VIAÇÃO VALE

DO PARANAPANEMA LTDA)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º:-  Fica autorizada a elevação das tarifas de transporte
coletivo, explorado nesta cidade, pela EMPRESA VIAÇÃO VALE
DO PARANAPANEMA LTDA. , a partir do dia 1º de junho de
2.005, na forma abaixo:-
Tarifa única para todas as linhas do Município:- R$ 1,70.
Parágrafo Primeiro: - Fica estipulado, ainda, que os estudan-
tes, mediante apresentação de atestado escolar, durante os
meses letivos, passarão a usufruir de um desconto especial de
50% (cinqüenta por cento) na aquisição de passes escolares.
Parágrafo Segundo:-  Os usuários portadores de cartões, os
quais os adquirem para o transporte semanal e/ou mensal, go-
zarão de desconto no valor de R$ 0,10 (dez centavos) na tarifa
acima.
Artigo 2º: - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de junho,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de maio de
2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 927, de 12 de maio de 2.005
(Dispõe sobre denominação de via pública, e dá

outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica denominada Rua Mauro Aredes Pereira a via
pública situada nesta cidade de Avaré, na Chácara Tinoco, com
início na Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira e termino na Praça
Rotatória, divisando com propriedade de Juvenal Rodrigues;
Otávio Clivati e João Carlos Teodoro.
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 12 de Maio de
2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 928, de 18 de maio de 2.005
(Organiza a Comissão de Enquadramento do Magistério)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º  - Fica organizada, nos termos do artigo 84 da Lei
Complementar Municipal nº 045, de 1º de abril de 2.004, e na
forma abaixo, a Comissão de Enquadramento do Magistério:-
Membros:-
ITAMAR DE ARAUJO;
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA;
EDSON DIAS LOPES;
ROSANA DIAS FONSECA DE MELO;
FÁTIMA KHALAF ZEDAN
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, ao 18 de maio de
2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 930, de 19 de maio de 2.005
(Autoriza o Executivo a celebrar convenio com o CATI e dá

outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica concedida, mediante disponibilidade financeira
do Município, nos termos da Lei n.º 712, 13 de abril de 2.005, o
repasse financeiro no valor de R$ 4.400,00(quatro mil e quatro-
centos reais mensais, conforme Convenio firmnado com o CATI
– Clube Avareense da Terceira Idade, entidade devidamente
constituída, com sede à Rua Rio Grande do Norte n.º 1130,
inscrita no CNPJ/MF n.° 02.222.470/0001-25.
Parágrafo único:  Fica a entidade referida no presente artigo
obrigada a prestar contas mensalmente à Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, com envio de cópia da prestação de contas
ao Poder Legislativo.
Artigo 2.º  - As despesas decorrentes da presente lei referente
ao exercício de 2005, serão cobertas com a seguinte dotação
orçamentária: 13.02.00-3.50.00.00-13.392.30.10.90.34-231
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de maio de
2.005.

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 926, de 18 de maio de 2005
(Dispõe sobre elevação de crédito e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica o executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei Complementar nº 54, de 18 de
maio de 2.005, a proceder a elevação do crédito especial até o valor de R$490.000,00(Quatrocentos
e noventa mil Reais) no Departamento de Contabilidade, necessários para suplementar dotações
orçamentárias existentes no  orçamento vigente, observando as classificações Institucionais,
Econômicas e funcional Programática:-
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
3.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.02 4490.00 15.451.6015.6211-364 Pavimentação de Vias Públicas 40.000,00
03.03.03 Limpeza Pública e Aterro Sanitário

3390.00 15.452.6005.6052-377 Manutenção do Aterro Sanitário       450.000,00
Total                                                        490.000,00

Artigo 2º -  O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de anulação parcial
das seguinte dotações orçamentárias
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
03.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.02

4490.00 15.451.6015.6222-367 Conservação de Estradas Vicinais     10.000,00
4490.00 17.512.6035.6611-369 Canalização de Córregos e CAnais    10.000,00

03.03.03 Limpeza Pública e Aterro Sanitário
4490.00 15.452.6005.6061-378 Implantação do aterro Sanitário        450.000,00

03.03.06 Depto. De Transporte Municipal
3390.00 15.122.6090.6912-385 Manutenção do Sistema de Trans.     20.000,00

Total                                                         490.000,00
Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de maio de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado n a Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 929 de 19 de  maio de 2.005
(Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estância Turística  de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º  - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos do Parágrafo Único do art. 7º da Lei Municipal nº 687 de 29 de dezembro de 2.004, o
CRÉDITO no valor de R$ 1.059.000,00 (hum milhão, cincoenta e nove mil reais), para
suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente, observando as classificações Institucio-
nais, Econômicas e funcional Programática:-
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
08. SECRETARIA MUNIC.EDUCAÇÃO
08.03.00 Ensino Fundamental – F.M.D.E.F.V.M.

4.4.90.00.00 12.361.2005.9017-126Projetos de apoio ao programa 620.000,00
08.04.00 Educação Infantil – Creches

4.4.90.00.00 12.365.2010.9019-132Projetos de apoio ao programa 369.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00 Fundo Municipal da Saúde
09.01.05 Pronto Socorro Municipal

3.3.90.00.00 10.301.1030.1504-171Aquisição de mat. descartáveis     60.000,00
3.3.90.00.00 10.302.1015.9006-177Atividades de apoio ao programa 10.000.00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.059.000,00
Artigo 2º -  O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1.964, das seguintes
dotações Orçamentária:-
Local  Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
08. SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO
08.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 12.362.2015.9022-114 Atividades de apoio ao programa        200.000,00
3.3.90.00.00 12.363.2020.9024-115 Atividades de apoio ao programa  20.000,00

08.02.00 Ensino Fundamental – Recursos Próprios
4.4.90.00.00 12.361.2005.9017-122 Projetos de apoio ao programa             620.000,00

08.04.00 Educação Infantil – Creches
3.3.50.00.00 12.365.2010.9020-129 Atividades de apoio ao programa 9.000.00
3.3.90.00.00 12.365.2010.9020-131 Atividades de apoio ao programa 50.000.00
4.4.90.00.00 12.365.2010.9020-133 Atividades de apoio ao programa 30.000,00

08.05.00 Escolas Municipais de Educação Infantil
4.4.90.00.00 12.365.2010.9019-137 Projetos de apoio ao programa 60.000,00

09. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00 Fundo Municipal de Saúde
09.01.03 Depto de Vig. Sanit. E Epid

3.3.90.00.00 10.305.1025.9010-161 Atividades de apoio ao programa 30.000,00
09.01.07 Depto. De Transporte da saúde

3.3.90.00.00 08.242.4025.4402-183 Atendimento a pessoa portad.de def 20.000.00
3.3.90.00.00 10.306.1035.9014-185 Atividades de apoio ao programa 20.000,00

TOTAL ................................................1.059.000,00
                         Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 19 de maio de  2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 54, de 18 de maio de 2005
(Dispõe sobre elevação de crédito e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica o executivo Municipal autorizado a proceder a elevação  do crédito especial até
o valor de R$490.000,00(Quatrocentos e noventa mil Reais) no Departamento de Contabilidade,
necessários para suplementar dotações orçamentárias existentes no  orçamento vigente, obser-
vando as classificações Institucionais, Econômicas e funcional Programática:-
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
3.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.024490.00 15.451.6015.6211-364 Pavimentação de Vias Públicas 40.000,00
03.03.03 Limpeza Pública e Aterro Sanitário

3390.00 15.452.6005.6052-377 Manutenção do Aterro Sanitário 450.000,00
Total 490.000,00

Artigo 2º -  O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de anulação parcial
das seguinte dotações orçamentárias
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
03.00.00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.02

4490.00 15.451.6015.6222-367 Conservação de Estradas Vicinais 10.000,00
4490.00 17.512.6035.6611-369 Canalização de Córregos e CAnais 10.000,00

03.03.03 Limpeza Pública e Aterro Sanitário
4490.00 15.452.6005.6061-378 Implantação do aterro Sanitário 450.000,00

03.03.06 Depto. De Transporte Municipal
3390.00 15.122.6090.6912-385 Manutenção do Sistema de Transporte 20.000,00

Total 490.000,00
Artigo 3º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de maio de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado n a Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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LEIS

Lei n.º 725, de 12 de maio de 2005
(Altera a redação dos artigos 2º, 4º, inciso XI e 11, da Lei n.º

51, de 08 de abril de 1997)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faz saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1.º - O artigo 2º da Lei n.º 51, de 08 de abril de 1997
passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 2º - O promotor do evento deverá fazer solicitação do
Alvará por escrito, mediante requerimento dirigido ao Prefeito
Municipal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da sua
realização.”
Artigo 2º  -  O artigo 4º, inciso XI da Lei n.º 51, de 08 de abril de
1997, passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 4º -
XI- Cópia do ofício em que oferece aos comerciantes locais,
através das entidades patronais ou seu órgão representativo
50% (cinquenta por cento) da quantidade de Box ou comparti-
mentos destinados ao evento, em condições de igualdade quan-
to a valores espaços a serem cedidos, anexando sua respecti-
va resposta favorável ou nâo.”
Artigo 3º  - O artigo 11 da Lei 51, de 08 de abril de 1997, passa
a ter a seguinte redação:
“Artigo 11 – Os eventos promovidos pelo próprio Município ou
por entidades beneficentes sediadas em Avaré, para estas,
deverão respeitar calendário oficial das entidades, na forma da
lei; para realização de seus eventos tanto o Município quanto as
entidades estarão isentos do cumprimento desta lei, desde que
realizados em dependências próprias.
Artigo 4º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de maio de
2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 726, de 18 de maio de 2.005
(Autoriza o Parcelamento dos Débitos da Prefeitura junto ao
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município

de Avaré – AVAREPREV e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica autorizado o parcelamento dos débitos da Pre-
feitura, da parte cabente à Municipalidade, existentes até a data
da assinatura do respectivo instrumento junto ao instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré –
AVAREPREV.
Parágrafo Primeiro  – O Parcelamento será de até 20 (vinte)
meses, devendo ser pago todo o dia 10 de cada mês, vencen-
do-se a primeira parcela no dia 10 de maio de 2.005.
Parágrafo Segundo  – Havendo, no AVAREPREV, insuficiência
de recursos para a cobertura das suas despesas mensais,
poderá Prefeitura fazer a antecipação de parcelas.
Artigo 2º  - O parcelamento será objeto de instrumento escrito a
sr firmado entre as partes.
Artigo 3º  - Para efeito do parcelamento, os valores dos débitos
deverão ser atualizados monetariamente pela Unidade Fiscal do
Município de Avaré.
Artigo 4º  - No ato do pagamento, cada parcela será atualizada
pela Unidade Fiscal do Município de Avaré.
Artigo 5º  - Se o pagamento não ocorrer até o dia 10 do mês
devido, independentemente de qualquer outro ato, fica autoriza-
da a retenção do valor da parcela junto as quotas do Fundo de
Participação dos Municípios, transferindo-se o valor financeiro
a conta do Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Avaré – AVAREPREV.
Artigo 6º  - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente,
suplementadas oportunamente se necessário.
Artigo 7º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de maio de
2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado n a Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Center Som Watanabe  - Rua Alagoas, 1543
Banca de Jornais (Dalaqua) - 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

A Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário de Avaré,
através da Divisão de Estacionamento Regulamentado, informa
os postos de venda de cartões da Zona Azul:
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No próximo fim de sema-
na acontecem as partidas fi-
nais da XI Copa Revelação
de Futsal, evento promovido
pela Secretaria Municipal de
Esportes (SEME), com o
apoio da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré.

No último domingo foram
realizadas as últimas quatro
partidas semifinais no Ginásio
de Esportes do Centro Ava-
reense. Na categoria mirim a

Definidas as finais da Copa Revelação de futsal
SEME/Polícia Civil venceu a
SEME/Tico do Manolo por
8x3. Pela categoria fraldinha a
AA Avareense garantiu a clas-
sificação ao bater a SEME/
Polícia Civil por 4x2. Na ca-
tegoria infantil a vaga também
ficou para a AA Avareense que
venceu Itaí por 7x4. Pela ca-
tegoria infanto, em um jogo
bastante equilibrado a vaga fi-
cou para o Juventude que ba-
teu Itaí por 5x4.

Com estes resultados as
finais ficaram definidas da se-
guinte forma: Centro Avare-
ense x AA Avareense (fraldi-
nha); SEME/Arandu x AA
Avareense (pré-mirim); AA
Avareense x SEME/Polícia
Civil (mirim); Colégio Pitágo-
ras x AA Avareense (infantil);
Juventude x Sport Soró (in-
fanto); SEME/Polícia Civil x
Sport Soró (feminino).

O local e as datas dadas

partidas finais da Copa Re-
velação deverão ser divulga-
dos ainda nesta semana pela
Secretaria Municipal de Es-
portes de Avaré.

O destaque da competi-
ção até agora tem sido a dis-
ciplina das equipes e o bom
nível de arbitragem. Outro
desta é de que até agora não
houve nenhum WO na com-
petição, mostrando o interesse
das equipes. Já foram reali-
zadas 68 partidas e marcados
408 gols.

Circuito Regional
No último sábado, jogan-

do pelo XI Circuito Regional

Equipes da SEME/Avaré também conseguem bons
resultados no Circuito Regional

de Botucatu, as equipes da
SEME/Avaré conseguiram
bons resultado. Foram qua-
tro partidas contra Areiópolis
e quatro vitórias dos avare-
enses. Na categoria infanto
Avaré venceu por 5x3, na
categoria infantil a vitória foi
9x3, pela categoria pré-mirim
vitória dos avareenses por
4x2, na categoria mirim Ava-
ré venceu por 4x2. O próxi-
mo confronto das equipes
avareenses será contra as
equipes de Pardinho. O jogo
será na casa do adversário,
dia 22, às 9 horas, nas cate-
gorias infantil e infanto.

Em mais uma edição do
Projeto “O Artista È Você” a
Biblioteca Municipal “Prof.
Francisco Rodrigues dos San-
tos” cede seu espaço cultural
para a artista plástica Marta
Catib Costa Sossai.

A Exposição está aberta
ao público até o dia 25 de

Artista plástica expõe
trabalhos na Biblioteca

Municipal
maio, de segunda a sexta das
07h30 às 17h30 e sábado das
09h00 às 15h00.

A Biblioteca Municipal
está localizada no Centro
Cultural Djanira da Motta
e Silva. Maiores informa-
ções pelo te lefone nº
3733.6004.



AVARÉ, 20 DE MAIO DE 20058

Nesta semana a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré
iniciou os trabalhos para a
abertura da Avenida Marginal
que margeará a SP-255. A
referida marginal tem uma ex-
tensão de 1.500 metros e se-
gue da Avenida Duque de Ca-
xias até o Ribeirão Lageado.

Os trabalhos iniciais são
da abertura da avenida, com
o nivelamento solo e coloca-
ção de tubulação para o es-
coamento das águas pluviais,
para que o trecho tenha con-
dições de tráfego.

O objetivo final é ainda o
prolongamento desta avenida
até o encontro com a Aveni-

Prefeitura dá início a abertura de marginal da SP-255
da Misael Eufrásio Leal. Para
isto restam apenas cerca de
300 metros, mas a área não
pertence a Prefeitura. Sendo
assim já estão sendo manti-
dos contatos com os propri-
etários para que haja a possi-
bilidade de se fazer este pro-
longamento futuramente.

O objetivo da nova mar-
ginal é proporcionar um me-
lhor escoamento do trânsito, já
que muitas vezes o motorista
é obrigado a utilizar a SP-255
para o trajeto, que torna-se
mais perigoso. Com a margi-
nal pode-se diminuir o fluxo de
veículos na rodovia, tornando
o trânsito mais seguro.

Nova marginal tornará o trânsito mais seguro no local

O problema crônico que
vinha perturbando moradores
e comerciantes da Rua Óleo
está sendo resolvido pela Pre-
feitura da Estância Turística
de Avaré. As águas da chuva
estavam acumulando na Rua

Tubulação resolve problema
de acúmulo de água

Óleo, causando mau cheiro e
pertubando os moradores e
comerciantes locais.

Para resolver o problema
foi colocada uma tubulação
em concreto armado da Rua
Óleo até a Avenida Anápolis.

A Secretaria Municipal de
Turismo da Estância Turística
de Avaré divulgou os eventos
em que estará participando no
mês de julho.

De 2 a 4 de junho a Se-
cretaria de junho estará parti-
cipando do Salão São Paulo,
uma feira sobre turismo que
estará acontecendo no Centro
de Convenções São Luiz, em
São Paulo. Na oportunidade
a equipe da Secretaria de Tu-

Secretaria de Turismo divulga
eventos mês de junho

rismo estará divulgando as
atrações turísticas de Avaré.

Nos dias 4 e 5 de junho
será realizada em Avaré a se-
gunda etapa de Supermotos,
evento que é organizado pela
CBM (Confederação Brasi-
leira de Motociclismo). O lo-
cal do evento será na Emapa
e Kart Club.

No dia 8 de junho acon-
tece a palestra sobre apeixa-
mento do Paranapanema pelo

Tucunaré, ministrada por Nel-
son Nakamura. O evento es-
tará acontecendo no Teatro
Municipal, às 19h30.

De 18 a 19 de junho, no
Aeroporto de Avaré, será re-
alizado saltos de pára-que-
das, com instrutores da FAB.

 Maiores informações so-
bre os eventos poderão ser
obtidas na Secretaria de Tu-
rismo pelo telefone 3732
8009.

Nesta sexta-feira (dia
9/05) a partir das 9 ho-
ras da manhã, secretári-
os municipais de Educa-
ção de 17 municípios da
região estarão se reunin-
do em Avaré para discu-
tir assuntos relacionados
à Educação. O encontro
será na sede da Secreta-
ria de Educação, no an-

Secretários de Educação se reúnem em Avaré
tigo Casarão.

Na pauta estarão em
discussão diversos as-
suntos, como encontros
regionais, financiamentos
da educação, rede naci-
onal de formação conti-
nuada, educação infantil,
além de troca de experi-
ências entre os profissi-
onais.

Os t rabalhos serão
coordenados pelo repre-
sentante regional, Pedro
Antonio Rocha.

A reunião entre secre-
tários é real izada fre-
qüentemente e está a se-
gunda do ano. A primei-
ra foi realizada na cida-
de de Itaí, onde Avaré
também participou.


