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A Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente
divulgou que até o final
do mês de setembro o
novo Aterro Sanitário
de Avaré deverá entrar
em funcionamento. No
início deste ano foi fei-
ta uma licitação para a
conclusão da obra de
acordo com o projeto
inicial elaborado em
2000. As obras estão
no final de acabamen-
to e o Aterro Sanitário
só poderá entrar em
funcionamento quando
estas obras forem en-
cerradas. A Cetesb só
expede a autorização
de funcionamento
quando todas as obras

Aterro Sanitário deve entrar em
funcionamento em setembro

estiverem de acordo
com o projeto inicial.

O novo Aterro con-
ta com uma área de
195 mil metros qua-

drados e foi projetado
para suportar o lixo da
cidade por um período
de 20 anos. No local
onde o lixo é deposi-

tado o solo foi imper-
meabilizado com uma
manta protetora que
evita que o chorume
penetre no subsolo.
Desta forma este cho-
rume escorre para o
tanque de acúmulo,
que também é imper-
meabilizado. Além dis-
to o novo aterro pos-
sui sistema de drena-
gem para o desvio das
águas pluviais.

Com o funciona-
mento do Aterro Sani-
tário o atual Lixão será
desativado, já que en-
contra-se totalmente
saturado e sem condi-
ções ambientais para
acumular mais lixo. Uma
das preocupações da
Prefeitura é o destino

das cerca de cem pes-
soas que ainda sobre-
vivem do Lixão. Sendo
assim, o Poder Público
Municipal está legali-
zando a Unicoop (Co-
operativa dos Catado-
res) e pretende incenti-
vá-los para que não te-
nham a necessidade de
coletar material reciclá-
vel no Lixão, pois no
novo Aterro Sanitário
só será permitida a en-
trada dos caminhões da
coleta. A Prefeitura es-
tará incentivando os
catadores para que pos-
sam recolher o material
reciclável na cidade,
antes da população
jogá-los no lixo. Assim,
além de contribuir com
o Meio Ambiente, a

Prefeitura estará incen-
tivando a geração de
renda e evitando um
acúmulo maior de lixo
no Aterro Sanitário. O
objetivo é que o Aterro
absorva o menor nú-
mero possível de lixo
reciclável, ficando as-
sim com a sua maior
parte de lixo orgânico
que se decompõem
com maior rapidez.
Hoje Avaré produz cer-
ca de 50 toneladas de
lixo por dia. O objeti-
vo, de início, é reduzir
15% deste total com a
separação do lixo reci-
clável. O incentivo por
parte da Prefeitura para
a Unicoop será através
de confecção de cami-
setas para padronizar o
trabalho dos catado-
res, além de doação de
cestas-básicas e ces-
são de um caminhão
até que a cooperativa
se solidifique.

Para a extinção do
atual Lixão será feito
um plano de encerra-
mento de acordo com
orientações da Cetesb.
No local poderá ser fei-
to uma área de lazer,
mas de acordo com o
plano de encerramento
não poderão ser ergui-
das edificações no local.

Dois dos aviadores
da Esquadrilha da Fu-
maça estiveram em Ava-
ré na última quinta-feira
(dia 18/08) para acertar
os últimos detalhes da
apresentação que a
equipe fará em Avaré.

Nesta visita o Capi-
tão Ronaldo Venâncio e
o Sub-oficial João
D’Angelo vieram fazer o
reconhecimento do local
e informar a organização
do evento o que será

Integrantes da Esquadrilha da
Fumaça visitam Avaré

necessário no dia da
apresentação. Ambos
vieram a bordo de um
avião T-27 Tucano, o
mesmo utilizado nas
apresentações.

A Esquadrilha da
Fumaça estará se apre-
sentando em Avaré no
próximo dia 24 de se-
tembro, às 16 horas, no
Aeroporto Municipal.
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO Nº 13/2005

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, comunica que haverá um processo seletivo simplificado para
a contratação por prazo determinado ,  de acordo com a
com a Lei Municipal nº 35/89 e 379/99, a saber:
I-
Vagas Emprego Requisito Jornada Semanal Salário Tx de Inscr.
01 Auxiliar de Cadastro Ensino 40 hs semanais R$ 363,53 R$ 10,00

Fundamental
Completo

01 Desenhista de Cadastro Ensino Médio 40 hs semanais R$ 592,91 R$ 10,00
Completo

10 Pajem Ensino 40 hs semanais R$ 363,53 R$ 10,00
Fundamental

Completo

II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se no período de 22 e 23
de agosto de 2005 , das 9:00 às 16:00hs, no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, na rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes, EMEF Anna
Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155, bairro
do Braz, bairro do Braz, às 8h00  do  dia 27 de agosto de 2005,
com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha,
com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, bem como o conteúdo programático, será
fixado no átrio do Centro Administrativo no próximo dia  22 .
Avaré, 18 de agosto de 2005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, comunica
a classificação geral do processo seletivo 12/05:
Emprego : PADEIRO
CLASS. NOTA N.INSC. NOME
01º 65,0 001/05 Paulo Luciano de Campos
02º 50,0 002/05 Luiz Carlos Carvalho
Avaré, 18 de agosto de 2005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 67/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
SERVIÇOS DIVERSOS do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
13º 01551 Luiz Alberto Carvalho
14º 04586 Paulo Luciano de Sousa
15º 03544 Elza Rosa Pereira
16º 04440 Marli Tiburcio
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, 18 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 68/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ASSISTENTE
SOCIAL  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
03º 03337 Luciana Rios Rossi Mantovani
04º 02061 Daniela Fugita
05º 06071 Alessandra dos Santos
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, 18 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 69/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL
GERAL ESCOLAR  do Concurso Público homologado pelo De-
creto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorroga-
do através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/
09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
30º 02889 Maristela de O. P. de Souza
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, 18 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 70/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICÓLOGO
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
03º 00608 Magda Silva Donega
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, 18 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 71/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de TERAPEUTA
OCUPACIONAL  do Concurso Público homologado pelo Decreto
nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado
através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/
2004:
Class. Nº Inscr. Nome
03º 06029 Kátia Andréa Batista Cardoso
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, 18 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 72/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de SUPERVI-
SOR DE ENSINO do Concurso Público homologado pelo Decreto
nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado
através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/
2004:
Class. Nº Inscr. Nome
05º 08518 Maria Benedita da Silva Almeida
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, 18 de agosto de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLATIVO

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRI-
MENTOS PARA INFORMÁTICA – CARTUCHOS E

TONER PARA IMPRESSORAS

Processo nº 12/2005
Pregão Presencial nº 04/2005
Data da realização: 31 de Agosto de 2.005, às 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL

O Pregoeiro Cristiano Augusto Porto Ferreira, da Câmara Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, faz saber que se acha aber-
ta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 04/2005 –
Processo nº 12/2005, do tipo menor preço global, que visa a
aquisição de suprimentos para informática – cartuchos e toner
para impressoras, em conformidade com o Anexo II do edital,
cuja realização será no dia 31 de agosto de 2.005, às 09h00min.
O Edital estará disponível na Sede do Poder Legislativo, sito à
Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das
09h00min, às 12h00min. Maiores informações poderão ser obti-
das pelo telefone (14) 3732-0929. O Edital completo também
poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br
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SESSÃO 15/08/2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARODOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Silvestre, M.D. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando ao
mesmo a implantação de tubos na Av. Donguinha Mercadante,
que possam captar a água pluvial daquele local.
- Ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Silvestre, M.D. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando ao
mesmo que através do setor competente possa estar colocan-
do redutor de velocidade na Rua Anacleto Quartucci esquina
com a Rua Ouro Branco.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre so-
licitando ao mesmo que através do setor competente possa
estar colocando um semáforo no cruzamento das ruas Bahia
com Rio Grande do Norte.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possa efetuar melhorias na iluminação publica à Rua Fran-
cisco Gurgel Pismel, Vila Martins III, visto que, no local encon-
tram-se queimadas sete lâmpadas.

GERALDO LAUDMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de providenciar uma máquina de
lavar roupas para creche Santa Elizabeth, visto que essa, está
sendo de extrema necessidade, mantendo assim, os cuidados
básicos de higiene para as crianças que lá freqüentam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre so-
licitando ao mesmo que através do setor competente possa
estar estudando a possibilidade implantar telas na quadra es-
portiva da Associação Desportiva Polícia Militar Regional de Avaré,
(ADPM) uma vez que eles praticam esporte, existe vazão de
bolas e assim acabam perdendo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, proceda a fiscalização em casas de eventos noturnos
que não possuem alvará para essa finalidade, uma vez, que
chegou ao conhecimento deste vereador, que em diversos lo-
cais desta cidade, estão ocorrendo festas e bailes noturnos
sem o devido alvará.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre so-
licitando ao mesmo que através do setor competente possa
estar estudando a possibilidade de construir uma quadra polies-
portiva junto com uma praça do bairro Parque Santa Elizabeth,
ao lado do Lajão Avaré, visto que, esse bairro é carente de local
apropriado para a prática esportiva.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que através
do setor competente possa estar estudando a possibilidade de
estar contratando um Professor de educação física para a Ins-
tituição Vera Cruz, uma vez que, os meninos precisam praticar
esporte para estar desenvolvendo seu trabalho.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre solici-
tando ao mesmo que através do setor competente possa efetuar
a instalação de luminárias na Estrada Vera Cruz, acesso ao Padre
Emilio, uma vez que a estrada se encontra muito escura.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que através
do setor competente possa estar reformando o campo de fute-
bol da Vila Jardim e também construir um vestiário no mesmo
além de estar colocando uma pessoa responsável para estar
cuidando desse local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que estude a possibilidade de estar reativando o funcionamento
das piscinas do Centro Social Urbano.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que providencie a limpeza de
terrenos baldios nos bairros Jardim Tropical e Jardim Paraíso,
em conseqüência de estar aparecendo animais peçonhentos,
os quais vêm colocando em risco a saúde dos moradores.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente do município tome as providências que se fizerem neces-
sárias no sentido de que o imóvel de propriedade do município,
onde outrora era uma escola municipal, situada no Bairro Ipiran-
ga, ao lado da estação de água da SABESP (área 23/4), seja
demolido ou dado outro destino ao mesmo, visto que o mesmo foi
invadido, podendo ocasionar danos ao patrimônio que serve
água ao município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do setor competente do município viabilize a implan-
tação de asfalto na Rua Professora Danuzia - Bairro Ipiranga.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie a implantação de bancos na Praça Almirante
Tamandaré, no pequeno trecho situado atrás da Igreja de Santa
Edwiges, bem como providencie a melhoria da iluminação no
local que atualmente está desprovido de postes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie o restante da pavimentação da Rua Higino Ro-
telli, na Vila Martins III.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie reparos no letreiro do Centro Social Urbano Dr.
Públio Pimentel, no bairro Egídio Martins da Costa (Plimec).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que providencie a implantação de guias e sarjetas na Rua Nicola
Pizza, bem como a pavimentação do pequeno trecho que dá
acesso a um conjunto residencial existente às margens da cita-
da rua localizada na Vila Martins III.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através do Setor Competente da Administração estude a
possibilidade de implantar redutor de velocidade na Rua João
Manoel Fernandes, imediações da Escolinha do Pólo, local onde,
segundo informações de moradores, já ocorreram atropelamen-
tos de crianças.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
estar implantando uma horta comunitária em área verde localiza-
da na Rua João Manoel Fernandes, no Bairro Água do Camargo,
em face do pedido feito por representantes da Associação de
Moradores do citado bairro.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo solicite junto ao
setor competente da administração, o conserto das portas e
fechaduras dos sanitários do Pronto Socorro Municipal, visto
que as mesmas encontram-se em condições precárias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo solicite junto ao
setor competente da administração, a melhoria da limpeza nos
banheiros públicos, visto que muitas vezes encontram-se sem
condições de uso.

ROBERTO ARAUJO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do departamento
competente, viabilize a colocação do nome de nossa querida
Estância Turística nas duas principais entradas de nossa cida-
de, ou seja, na Rodovia Castello Branco e na Rodovia Raposo
Tavares.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
estar construindo no Jardim Tropical uma quadra poliesportiva,
visto que esse bairro é carente e necessita da pratica de esportes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do departamento
competente, providencie a limpeza e remoção dos entulhos jo-
gados no terreno situado na Rua Fernando Costa nº 51 - bairro:
“Vila Jardim”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento
Competente, providencie os reparos necessários na avenida
que dá acesso ao rio no loteamento “Pontão Do Remanso”, inclu-
sive com a colocação de “cascalho” nos locais necessários,
além do que, a feitura de caixas de contenção de água ao longo
da citada avenida, com a finalidade de resolver os problemas e
as dificuldades encontradas pelos moradores e turistas que
visitam aquele local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento
Competente, determine que o caminhão de coleta de lixo vá até
a última residência existente na avenida que dá acesso ao rio no
loteamento “Pontão do Remanso”, para a coleta de lixo, uma vez,
que devido aos problemas no leito carroçável, estão deixando
de pegar lixo em algumas residências daquele local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento
Competente, estude a possibilidade de colocar Out Doors em
vários pontos das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares,
no sentido de divulgar os diversos pontos turísticos e as bele-
zas naturais de nossa querida Estância Turística atraindo com
isso, mais turistas e, conseqüentemente, mais recursos finan-
ceiros para nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento
Competente, providencie a limpeza de lixo e remoção dos entu-
lhos jogados no terreno baldio localizado ao lado da residência
situada na Rua Benedito Ailton Camilo De Souza, n º 136 - Bairro:
“Brabância”, bem como, coloque uma placa indicativa de “Proibi-
do Jogar Lixo e Entulhos, Sujeito à Multa, Conforme Dispõe Lei
Municipal Vigente”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento
Competente, estude a possibilidade de construir uma praça na
rotatória da Av. Anápolis com a Rua Jango Pires, complementan-
do assim, a melhoria efetuada na confluência das ruas Jango
Pires com Lineu Prestes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento

Competente, denomine um dos próprios públicos, com o nome
do saudoso Gerolamo Battelli, o qual trabalhou durante muitos
anos no banco Banespa de nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Departamento
Competente, denomine um dos próprios públicos, com o nome
do saudoso Torino Battelli, o qual exerceu durante muitos anos a
função de barbeiro na nossa querida Avaré.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor compe-
tente providencie instalação de lâmpadas na rua Jonas de Al-
meida, considerando-se que aquela via encontra-se totalmente
ás escuras.

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

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- À mesa diretora para que seja retirado o Requerimento de nº
1202/05 apresentado na sessão do dia 8 de agosto, solicitando
ao Executivo que enviasse a esta Casa de Leis cópia da presta-
ção de contas da EMAPA 2000.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- À TELEFONICA, para que providencie a instalação de telefone
público (orelhão) na Rua Três Marias, próximo ao nº 355, “Bar
do Inaldo”, bairro Vera Cruz.
- À SABESP para que informe a esta Casa de Leis o motivo dos
constantes vazamentos de esgoto a céu aberto que vêm ocor-
rendo no Conjunto Habitacional Egídio Martins da Costa (Plimec),
praticamente em todas as caixas localizadas na Rua Álvaro
Filgueiras.
- À SABESP para que tome as devidas providências com rela-
ção à adequação da instalação de um cavalete, que foi efetuada
há três meses na Rua Antonio Gomes de Amorim nº 386, e até a
presente data não foi concluído o serviço ficando um buraco na
frente do imóvel.
- Votos de parabenizações aos organizadores da 2ª Copa de
Futebol Regional “Eduardo Cassanho”, da cidade de Piraju, cer-
tame que teve sua abertura no último dia 10 de agosto, desejan-
do ainda que o referido torneio alcance êxito total.
- Votos de parabenizações à diretoria do Clube Avareense da
Terceira Idade (CATI), pelo Jantar de Confraternização promovi-
do no último sábado, 13 de agosto, para o qual este vereador foi
gentilmente convidado a tomar parte.
- Votos de profícua participação à equipe do Clube Avareense
da Terceira Idade (CATI) que esta semana embarca rumo à cida-
de de São Manuel onde estará participando dos Jogos Regio-
nais do Idoso (XI JORI).

GILBERTO DIAS SOARES
- Que a assessoria parlamentar desta Augusta Casa, encami-
nhe a este Vereador, todas as leis municipais, que tratam dos
benefícios para os idosos e portadores de deficiências físicas.
A intenção do presente é se criar uma cartilha a ser distribuída a
todos aqueles que tenham direitos aos benefícios outorgados
pela legislação.
- Pesares aos familiares do DD. Deputado MIGUEL ARRAES, e
ao povo de Pernambuco, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13
de agosto p.p., que deixou órfã a sociedade política do Brasil, e
sua ausência num momento crucial na política, com certeza a
sua presença e intervenção amenizaria a atual crise política que
vem atravessando o país.
- Ao Ilmo. Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Desen-
volvimento Econômico, para que envie à esta Casa de Leis,
relação com todas as empresas que receberam em doação
imóveis do município para implantação de indústrias, certifican-
do seu funcionamento, números de funcionários, localização e
se foram ou foi cumpridas as exigências legais contidas nas leis
que as beneficiaram, no prazo legal contida na Lei Orgânica do
Município.
- Pesar pelo falecimento do SR. ANTONIO LUIZ PERES.

JULIO CÉSAR THEODORO
- Pesar pelo falecimento da Sra. NAIR PIASENTIN BOVE.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Aurelino Loureiro dos Santos.
- Pesar pelo falecimento da Sra. Leonilda Groppo Ramos.
- Pesar pelo falecimento da Sra. Therezinha Nunes Peralta.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ NUNES PROENÇA.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA APARECIDA CIRILO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTENOR RODRIGUES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ISRAEL ALBANO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO PEDROSO DE BARROS.
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- Votos de parabenizações aos idealizadores do Projeto “Sarau
Caipira”, Senhores Zé Legal e Kleber Silveira e Senhora Izilda,
administradora do Museu Anita Ferreira de Maria, projeto esse
que tem por objetivo resgatar a memória caipira do nosso muni-
cípio, através de apresentações de grupos de violeiros locais
no museu, quinzenalmente às quartas-feiras, a partir das 20
horas, evento onde os participantes apresentam contos e cau-
sos e degustam comidas típicas do homem do campo.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Diretor da Acadepol, Dr. Maurício José Lemos Freire por ter
autorizado os cursos da Acadepol em nossa cidade,  evitando
assim que os Policiais Civis de Avaré e Região tenham que diri-
gir-se até a cidade de São Paulo e Sorocaba.
- Efusivas parabenizações ao Ilmo. Doutor Cláudio Mansur Salo-
mão, pela recepção dada aos integrantes do Curso Superior de
Polícia, formado por Delegados de Polícia de 1ª Classe e Tenentes
Coronéis, recebendo-os na Fazenda Canaã de sua propriedade.
- Sejam oficiados votos de parabenizações ao senhor NATALI-
NO VENÂNCIO AYRES FILHO, e TÂNIA REGINA VIEIRA diretores
proprietários do Jornal a VOZ DO VALE, pela mudança das
instalações de sua empresa, a EDITORA VIEIRA AIRES Ltda,
para prédio próprio, onde sem dúvida nenhuma esse tradicional
órgão de imprensa de Avaré e região continuará com sua linha
editorial independente e imparcial que o consagrou ao longo de
seus 9 anos de existência.
- Sinceros agradecimentos ao Subsecretário de Relações do
Governo, Sr. Sérgio Siciliano, que atendeu o requerimento para
que os funcionários públicos de Avaré e Região, pudessem ter
ministrado em nossa cidade os cursos da FUNDAP, em especial
o de Atendimento ao Cidadão.
- Sinceros agradecimentos ao Dr. Cláudio Mansur Salomão, por
ter cedido o espaço da Faculdade Eduvale de Avaré, para que os
cursos da Policia Civil e da FUNDAP, pudessem ser realizados.
- Pesar pelo falecimento da Sr. JOÃO SANT’ANNA.
- Ao Comando da Polícia Militar de Avaré para que informe a esta
Casa de Leis qual o efetivo de policiais militares atualmente na
ativa no patrulhamento.
- Ao Comando da Polícia Militar de Avaré para que informe a esta
Casa de Leis porque o Posto Policial implantado na “Praça de
Alimentação” (lanchódromo), ainda não está em funcionamento.
- Ao Comando da Polícia Militar para que estude a possibilidade
de estar direcionando um maior policiamento no centro da cida-
de, principalmente na área do Santuário de Nossa Senhora das
Dores (Matriz), nos finais de semana.
- Ao Chefe da Casa Civil de São Paulo, Exmo. Deputado Federal
Arnaldo Madeira, para que interceda junto à Secretaria da Segu-
rança Pública do Estado, através do Exmo. Senhor Secretário
Saulo de Castro Abreu Filho, no sentido de aumentar o efetivo de
policiais civis e militares em nossa cidade.

ROBERTO ARAUJO
- Ao Exmo. Delegado Geral de Polícia do Estado de São Paulo,
Senhor Marco Antônio Desgualdo, para que estude a possibili-
dade de estar implantado em Avaré um Delegacia Participativa,
nos moldes das que já foram implantadas em várias cidades do
Estado. É sabido que a Delegacia Participativa inova no atendi-
mento ao cidadão, pois visa mudar o conceito da população em
relação à polícia, aproximando mais o cidadão dos policiais, com
um atendimento que inspira confiança, além de prestar serviços
com alto padrão de qualidade.
- Votos de parabenizações ao Exmo. Delegado Geral de Polícia
Civil do Estado de São Paulo, Senhor Marco Antônio Desgualdo,
pelo excelente e incansável trabalho que vem desempenhando
na luta para reduzir os índices de criminalidade em todo Estado,
índices esses que têm sido satisfatórios em praticamente todos
os municípios do interior e Grande São Paulo.
- Ao Vice-Governador do Estado de São Paulo, Exmo. Senhor
Cláudio Lembo, para que informe a esta Casa de Leis como
andam as tratativas sobre a vinda de um Batalhão da Polícia
Militar para Avaré.
- Que sejam convidados os secretários municipais, Sr. Pedro
Luiz de Souza, de Transportes e Sistema Viários e Sr. Ibrahim
Ismael, da Indústria e Comércio para que venham a esta Casa de
Leis explanarem a respeito do Parque Ecológico André Hin.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- À Cia de Luz e Força Santa Cruz para que estude a possibilida-
de de instalar lâmpada a vapor de sódio na rua Sevilha em frente
ao nº 58, considerando-se que aquela via encontra-se bastante
escura visto que a lâmpada existente no local proporciona pou-
quíssima luminosidade.
- Seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabe-
nizações a diretoria, professores e alunos do Grupo Escolar
Matilde Vieira pelo evento do dia 13 de agosto, que divulgou a

cultura regional bem como proporcionou entretenimento a comu-
nidade.
- Ao Secretário de Segurança Nagashi Furukawa para que es-
tude a possibilidade de colocar nos presídios da região um sis-
tema tele-audiência oitiva dos presos circunstâncias que, impli-
cara não só na agilidade como na segurança da comunidade de
um modo geral, além de economia aos cofres públicos.
- Ao chefe do setor de ISS da Prefeitura de Avaré, para que
envie a esta Casa de Leis cópia dos documentos da dívida ativa
do município, a partir de 1º de janeiro de 2005 e de todas as
baixas havidas até 30 de Julho de 2005.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- À Direção da Viação Vale do Paranapanema Ltda, empresa
responsável pelo transporte coletivo urbano em nossa cidade,
para que estude a possibilidade de os ônibus voltarem a atender
a população diariamente até a meia-noite.
- À Direção da Viação Vale do Paranapanema Ltda, empresa
responsável pelo transporte coletivo urbano em nossa cidade,
para que estude a possibilidade de providenciar cobertura em
todos os pontos de passageiros em nossa cidade.
- Aos Secretários de Estado da Juventude, Esporte e Lazer,
Ilmo. Sr. Lars Grael, da Educação, Ilmo. Sr. Gabriel Chalita e o
Secretário Municipal de Esporte de Avaré, Ilmo. Sr. José dos
Santos Callado Neto, para que atendam ao pedido deste verea-
dor e expliquem o porque das quadras poliesportivas das esco-
las estaduais da cidade não possuírem cobertura, pois em dias
de forte calor muitos são os problemas apresentados pelos
alunos.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(1146) Reiterando ao Sr. Prefeito Municipal para que responda
exatamente o que lhe foi indagado através do Requerimento de
nº 991, e que envie a esta Casa de Leis o quanto foi gasto com
a troca dos gramados das praças públicas de Avaré.
Resposta: informamos que as trocas ainda não termina-
ram, por isso não há como informar, no momento, o total
gasto.
(1147) Ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal para que faça cumprir o
Dispositivo da Lei Municipal de nº 126/93, e inclua no Conselho
Municipal da Saúde um representante da APCD regional Avaré.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde
para providências.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

(1081) Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que informe a esta
casa de leis, se existe previsão de captação ou reserva de
recursos para pagamento do 13º salário ao funcionalismo públi-
co municipal.
Resposta: informamos que estamos mais preocupados
do que a Vereadora em que os funcionários recebam o
13º salário neste ano.
Quanto ao ano de 2000, deixamos de pagar o 13º salário
em virtude de termos ficado sem recursos devido ao fato
da oposição ter conseguido uma liminar, onde recursos
referentes ao bloqueio do PCM foram bloqueados nos
cofres da Prefeitura, além de termos arcado com mais de
mil ligações de esgotos, nada cobrando dos requerentes,
taxa essa que voltou a ser cobrada em 2001. Essas foram
as razões do imenso débito da Prefeitura no ano de 2000.
(1086) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente informe a esta casa de leis, quais os níveis salariais
do funcionalismo municipal e seus respectivos valores de refe-
rências.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento para o Departamento de Recursos Humanos para
providências.
(1087) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o mesmo, através
do setor competente da administração, encaminhe a esta casa
de leis, relação dos funcionários do quadro efetivo da municipa-
lidade.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento para o Departamento de Recursos Humanos para
providências.
(1090) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secre-
taria Municipal da Saúde, informe esta casa como o Sr. Secretá-
rio está vendo o reaparecimento do sarampo, já que desde o
ano 2000, não havia casos de transmissão em território nacio-
nal, e embora as autoridades garantam que o Brasil não corre o
risco de um surto dessa doença, informe se em caso de um

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

surto de sarampo as autoridades de saúde do município estari-
am preparadas para tal, já que sempre que se fala na possibili-
dade de surtos e epidemias é inevitável que a população fique
alarmada.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento para a Secretaria Municipal de Saúde para que
sejam prestadas as informações solicitadas.
(1091) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente, informe a esta casa de leis como se disponibilizam
os níveis salariais entre os diversos cargos da municipalidade.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento para o Departamento de Recursos Humanos para
que sejam prestadas as informações solicitadas.
(1092) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe esta casa
de leis, se procede a informação de que a vaca mecânica que
atendia a população carente de nosso município está fora de
uso por falta de reparos, e se positivo, que informe qual o motivo
da mesma ainda não ter sido consertada, visto que a falta do
referido equipamento prejudica, em muito, principalmente as cri-
anças que dependem do potencial nutritivo da soja para auxiliar
no crescimento e combater a desnutrição.
Resposta: informamos que a vaca mecânica está em ple-
no funcionamento.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
(1094) Ao Exmo Prefeito da Estância Turística de Avaré para
que envie a esta casa de leis relação de funcionários em cargos
de comissão, nomeados pela atual administração, contendo seus
locais de trabalho, endereço residencial, cargos, salários e ca-
pacitação técnica, bem como, experiência profissional nas fun-
ções que exercem.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento ao Departamento de Recursos Humanos para que
preste as informações solicitadas.
(1095) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe a esta casa
de leis quais os programas sociais em andamento, qual o núme-
ro de pessoas atendidas pelos mesmos, e ainda, que seja envi-
ada uma cópia da relação de nomes e endereços dos benefici-
ados.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento a Secretaria Municipal do bem Estar Social para
que preste as informações solicitadas.
(1096) Ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Silves-
tre para que encaminhe a esta casa de leis copia do relatório do
total de arrecadações na campanha do agasalho de 2005, bem
como, qual o critério adotado para a distribuição das doações.
Resposta: informamos que enviamos cópia do requeri-
mento a Secretaria Municipal do bem Estar Social para
que preste as informações solicitadas e indagamos se
existe alguma lei que justifique o critério de distribuição
e se no governo passado eram seguidos.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(1100) Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, para que através do setor competente, informe a esta
casa de leis qual a dotação orçamentária destinada às despe-
sas com a malha viária do município, bem como, o valor gasto
desse montante durante o primeiro semestre do ano de 2005.
Resposta: informamos que o valor da dotação é de R$
30.000,00 (trinta mil reais), bem como enviamos cópia do
requerimento a Contabilidade para que preste as infor-
mações solicitadas, porém os valores constam nos orça-
mentos enviados à Câmara mensalmente.
(1104) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Setor de
Cadastro, informe esta Casa de Leis a exata demarcação e
levantamento topógrafo do parque “Terezinha Jesus de Frei-
tas”, uma vez que existem várias versões da demarcação da-
quele local.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia da Lei nº 53/2001, que dispõe sobre a criação do par-
que, com suas demarcações.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(1106) Ao Exmo. Sr. Prefeito da Estância Turística de Avaré,
para que através do setor competente encaminhe a esta casa
copia da prestação de contas da verba repassada, no primeiro
semestre de 2005, a Santa Casa de Misericórdia de Avaré.
Resposta: informamos que os valores constam nos orça-
mentos enviados à Câmara mensalmente, ainda assim,
enviamos cópia para o Departamento de Contabilidade
para que sejam prestadas as informações solicitadas.
(1107) Ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Silvestre DD. Prefeito da
Estância Turística de Avaré, para que através do setor compe-
tente encaminhe a esta casa copia da prestação de contas da
verba repassada, no primeiro semestre de 2005, ao São Paulo
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Futebol Clube de Avaré.
Resposta: informamos que os valores constam nos orça-
mentos enviados à Câmara mensalmente, ainda assim,
enviamos cópia para a Secretaria Municipal de Esportes
para que sejam prestadas as informações solicitadas.
(1108) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que estude a possibili-
dade de manter o já tradicional “Bailão” do Jardim São João no
mesmo local.
Resposta: informamos que tomamos ciência do requeri-
mento.
(1110) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente, informe a esta Casa de Leis, quantas obras não
foram concluída no governo anterior e quantas obras já foram
realizadas pelo atual governo.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento
e Obras para esclarecimentos.
(1115) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que seja designado
atendimento preferencial aos idosos no Posto de Saúde da rua
Acre.
Resposta: estamos encaminhando o ofício nº 282/2005/
SMS, da Secretaria Municipal da Saúde.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
(1142) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que esclareça qual é o
percentual já utilizado nas suplementações das verbas orça-
mentárias, pois, considerando-se que a lei vigente estabelece
como limite o percentual de quarenta por cento faz-se necessá-
rio que esta casa de leis tenha a dimensão exata do quanto já foi
remanejado.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi en-
caminhada a Contabilidade para esclarecimentos, em-
bora constem nos relatórios mensais enviados à Câmara.
(1144) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, nos mesmos mol-
des da postura tomada pelas Prefeituras das cidades de São
Paulo, Bariri, Guarulhos, Piracicaba, Campinas, São José dos
Campos, Sorocaba, Ubatuba, entre outras, regulamente, atra-
vés de decreto, a proibição do uso de madeira nativa sem pro-
cedência legal para obras e serviços públicos.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada à Secretaria Municipal do meio Ambiente
para que sejam tomadas providências.
(1157) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que envie a esta Casa
de Leis cópia do recolhimento de Imposto de Renda e ISS relati-
vos ao Processo Licitatório que objetivou a contratação da em-
presa L.A. de Souza Gramas-ME para realização de roçada no
município.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada para a o Departamento de Licitações para
providências.

ROBERTO ARAUJO
(1156) Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que através da Co-
ordenadoria da Saúde Bucal, informe quando efetivamente se-
rão contratados mais dentistas para suprir as necessidades
dos munícipes menos favorecidos em especial daqueles que
necessitam de tratamento de canal de nossa cidade.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde
para providências.

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAIS

Edital de Tomada de Preço nº 020/05 – Processo nº. 256/05
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda es-
colar.
Data de encerramento:  08/09/05 às 13:30 horas
Data de Abertura:  08/09/05 às 14:00 horas
Informações:  Departamento de Licitação Praça Juca Novaes,
1169 ou pelo telefone (014) 3711 – 25 07
Avaré, aos 19 de Agosto de 2.005 - Rosemaria de Goes – Pre-
sidente da CPJL.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

 (Alteração do Edital da Concorrência Pública n.º 014/05 – Pro-
cesso n.º 233/05)
A Presidente da Comissão Permanente para Julgamen-
to de Licitações da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE alterar o edital da Concorrência Pública n.º
014/05 – Processo n.º 233/05 , cujo objeto consiste permissão

de uso da lanchonete, casa e coberturas para guardar lanchas,
localizada na Ponta dos Cambarás, às margens da represa juru-
mirim, para fazer constar o que segue:
Onde se lia, no item 2 -  Prazo da Permissão:
2.1 O prazo da permissão de uso será 02(dois) anos.
Leia-se:
O prazo da permissão de uso será 10 (dez) anos .
Onde se lia, no item 4 – Visita Técnica:
4.1 O licitante deverá comparecer no departamento de licitações
sito na Praça Juca Novaes, nº. 1.169, até o dia 26 de agosto
de 2005,
Leia-se:
4.1 O licitante deverá comparecer no departamento de licitações
sito na Praça Juca Novaes, nº. 1.169, no  dia 19 de setembro
de 2005 às 14:00 horas .
Fica alterada a ata de entrega dos envelopes A e B , do objeto
acima citado para o dia 22 de setembro de 2005 até às 13:30
com sua abertura às 14:00 horas.
Avaré, aos 19 de Agosto de 2.005 - Rosemaria de Goes – Pre-
sidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO - CONVITES

Carta Convite nº. 103/05- Processo nº. 222/05 , 05 de agosto
de 2005, a empresa PVT- Comércio e Manutenção de Mó-
veis para Escritório Ltda-ME , com o valor global de R$
7.512,00, referente a aquisição 04 máquinas copiadoras com
capacidade mínima de 5.000 cópias por mês, velocidade mínima
de 14 cópias por minutos, cópia e original desde o formato,
ampliação e redução com ajustes pré definidas, e a flexibilidade
do zoom com escalas de 50% a 200%, conforme solicitação da
Secretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em :  10/08/05

Carta Convite nº. 104/05- Processo nº. 223/05 , 08 de agosto
de 2005, a empresa Rosângela Maria Fortes - ME , com o
valor global de R$ 21.052,50, referente a aquisição 165 cotas de
gás em cilindros P-45 e 10 cotas de gás botijão P-13, para aten-
der as Escola de Educação Infantil, Escola de Ensino Fundamen-
tal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação
Adjudicado em :  11/08/05

Carta Convite nº. 105/05- Processo nº. 225/05 , 03 de agosto
de 2005, a empresa Cerâmica Medeana Ltda , com o valor
global de R$ 21.500,00, referente a aquisição de 100.000 (cem
mil) tijolos, conforme solicitação da Secretaria Municipal do Bem
Estar Social
Adjudicado em :  08/08/05

Carta Convite nº. 106/05- Processo nº. 226/05 , 08 de agosto
de 2005, a empresa Duflan Comercio Ltda  , com o valor global
de R$ 26.100,10, referente a aquisição móveis para estrutura
física, atendendo a 5ª etapa do Projeto PMAT, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Secretaria da
Educação, Secretaria da Saúde e Secretaria da Fazenda.
Adjudicado em :  11/08/05

Carta Convite nº. 107/05- Processo nº. 227/05 , 09 de agosto
de 2005, a empresa Unifica Veículos e Peças Ltda , com o
valor global de R$ 29.650,00, referente a aquisição 01 veículo
zero Km, para o corpo de Bombeiro de Avaré, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Adjudicado em :  12/08/05

Carta Convite nº. 108/05- Processo nº. 228/05 , 09 de agosto
de 2005, a empresa Cestabrás do Brasil Ltda EPP , com o
valor global de R$ 73.996,00, referente a aquisição 5.000 Kg de
leite em pó integral (pacote com 400 Gr ou 1kg  e 800 baldes de
suco concentrado natural sabor tangerina (produto conservado
sob refrigeração – baldes de 5 lts), conforme solicitação da
Secretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em :  12/08/05

Carta Convite nº. 110/05- Processo nº. 237/05 , 12 de agosto
de 2005, a empresa Duvieri Comércio de Móveis Ltda – ME ,
com o valor global de R$ 33.810,00, referente a aquisição de 115
berços em madeiras lei “nobre” na medida (1,42x 0,67 x 0,97)
com grade medindo 1,71cm de altura e com vão livre de 0,26cm
, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em :  17/08/05

RATIFICAÇÃO - DISPENSA

Dispensa de Licitação 079/05 – Processo 235/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra a Empresa Ces-
tabras do Brasil Ltda - EPP, objetivando a aquisição de gêne-
ros alimentícios, conforme solicitação da Secretaria Municipal
da Educação, no valor de R$ 33.980,00 (trinta e três mil nove-
centos e oitenta reais), com fulcro no Art. 24, inciso IV, da Lei
Federal 8.666/93.
Avaré, 26/07/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 080/05 – Processo 249/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra a Empresa Vo-
lkswagem do Brasil LTDA, objetivando a aquisição de 04 (qua-
tro) veículos utilitários para transporte de alunos da zona rural ,
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação, no
valor de R$ 167.348,00 (cento e sessenta e sete mil trezentos e
quarenta e oito reais), com fulcro no Art. 24, inciso V, da Lei
Federal 8.666/93.
Avaré, 08/08/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇO

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  Edvaldo René de Oliveira EPP  e Drogaria
Fávare Ltda
Objeto:  Aquisição de materiais descartáveis emergenciais para
o Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da Secretaria
Municipal da Saúde.
Valor total global:  R$ 93.863,91, sendo R$ 67.986,90 para a
empresa Edivaldo René de Oliveira EPP e , R$ 2.851,80 para a
empresa Drogaria Fávare Ltda.
Modalidade: Tomada de Preço nº 011/05 - Processo nº.155/05
Data da assinatura do contrato : 27/07/05

TERMOS DE REVOGAÇÕES
(artigo 49 da Lei 8.666/93)

Fica Revogado  o Convite nº. 111/05 Processo nº. 238/05
objetivando a contratação de empresa para Contratação de ser-
viços para execução de poda das galhadas das árvores e cor-
tes de árvores da cidade de Avaré, em conformidade com o
disposto no caput do artigo 49, da Lei 8.666/93.
Revogado em:  12/08/05
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal

A Secretaria do Bem Estar Social comunica
que do dia 22/08/2005 até 31/11/2005 das
13:30 às 17:00 horas terá início o recadas-
tramento dos benefícios sociais (Bolsa Es-
cola, Bolsa Família, Bolsa Alimentação, Vale
Gás... ).
Quem já recebe algum dos benefícios acima
deverão comparecer na Rua Rio Grande do
Sul, 1775 - Teatro Municipal munido dos se-
guintes documentos DE TODOS OS MEM-
BROS DA CASA.
.Cartão do beneficio
.Carteira de Identidade (R.G)
.CPF
.Título de Eleitor
.Carteira de Trabalho
.Certidão de Nascimento
.Certidão de Casamento
.Conta de Luz e água

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM
ESTAR SOCIAL

RECADASTRAMENTO
DO BOLSA ESCOLA E

BOLSA FAMÍLIA
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VACINAÇÃO CONTRA RAIVA
ANIMAL 2005 – AVARÉ

Leve seu animal de estimação cão e gato para se
vacinado em um dos postos de vacinação

Zona Rural

Dia 22/08/2005 (Segunda) Horário
Fazenda Palmeira 8:00 às 8:30
Granja Saito 9:00 às 10:30
Fazenda Santa Fé 12:30 às 13:30
Fazenda São Pedro 13:50 às 14:30
Fazenda Gabriela 15:00 às 15:30

Dia 23/08/2005 (Terça)
Fazenda Santa Cruz 8:00 às 8:30
Escola do Bairro Boa Vista 8:50 às 9:30
Bairro dos Ventures 9:50 às 10:30
Escola do Bairro Jacutinga 10:45 às 11:30
Fazenda Santa Adelaide 13:00 às 13:30
Fazenda Campininha 14:00 às 14:30
Bairro Ponte Alta 15:00 às 15:45

Dia 24/08/2005 (Quarta)
Fazenda Brabância 8:00 às 8:20
Camping de Avaré 8:40 às 10:00
Ponta dos Cambarás 10:30 às 11 :30
Portal do Remanso 11:45 às 12:30
Fazenda Grama Roxa 14:00 às 14:30
Bairro dos Rochas 15:00 às 15:45

Dia 25/08/2005 (Quinta)
P.A.S. Barra Grande 8:00 às 10:010
Fazenda São Sebastião 10:30 às 11:30
Igreja do Bairro Pedra Preta 13:00 às 14:00

Dia 26/08/2005 (Sexta)
Igreja dos Três Coqueiros 8:00 às 9:00
Fazenda Andorinha 9:15 às 10:00
Venda do Bairro Andrade Silva 10:20 às 13:00

Zona Urbana

Dia 27/08/2005 (Sábado) Horário
Escola Padre Emilio Immos 8:00 ás 17:00
Pça da Bíblia (próx. Esc. S. Curiati) 8:00 ás 17:00
Pça da Igreja N. S. de Fátima 8:00 às 17:00
Pça da Igreja São José (V. Cruz) 8:00 às 17:00

Dia 29/08/2005 (Segunda)
Escola Orlando Cortez (V. Operária) 8:00 ás 17:00
CSU -Plimec 8:00 ás 17:00
Pça José de Andrade (A. da B. Vista) 8:00 ás 12:00
Pça Jardim Europa 13:00 ás 17:00

Dia 30/08/2005 (Terça)
Praça da Igreja São Judas 8:00 ás 17:00
Praça das Mães -Jardim Brasil 8:00 ás 17:00
Duilio Gambini 8:00 ás 12:00
Praça José Ismael (Jd. Presidencial) 13:00 ás 17:00

Dia 31/08/2005 (Quarta)
Praça Bom Jardim (Jd. Paineiras) 8:00 ás 17:00
Pça Orlando P. de Arruda (Paraíso) 8:00 ás 17:00
Bairro Camargo 8:00 ás 12:00
Praça da Igreja São Benedito 13:00 ás 17:00

Dia 01/09/2005 (Quinta)
Praça Juarez Távora (B. Ipiranga) 8:00 ás 17:00
Pça Tancredo Neves (Bonsucesso) 8:00 ás 17:00
Largo Santa Cruz 8:00 ás 17:00

Dia 02/09/2005 (Sexta)
Concha Acústica 8:00 às 17:00

Não esqueça de levar a carteira de vacinação
Secretaria Municipal da Saúde

Vigilância Sanitária

Oito jogos movi-
mentaram a rodada do
último domingo pelo
Campeonato Municipal
de Futebol. O evento
que é disputado na Pri-
meira e Segunda divi-
sões tem a organização
da Secretaria Municipal
de Esportes (SEME) e
conta com o apoio da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré.

No jogos válidos
pela Segunda Divisão,
no Campo do São
Paulo, a equipe do 9 de
julho venceu o Santa
Rita de Arandu por
3x2. O Grêmio Cer-

Municipal de Futebol teve mais
uma rodada no último domingo

queirense bateu o Atlé-
tico por 4x0 e o Co-
rinthias de Itaí venceu
o Paineiras por 3x0.

No Capo da AA
Avareense o Amigos da
Sauna venceu o Barca
por 3x1 e o São Pedro
passou pelo Três Co-
queiros, também por 3x1.

No Campo do São
Pedro o Internacional
venceu o Independente
por 3x0. Também por
3x0 o Operário venceu
o Jurumirim

Pela Primeira Divi-
são, no Campo Munici-
pal o Vila Novagoleou o
Jurumirim por 8x0. São Pedro

Amigos da Sauna

Como vem ocorren-
do nos últimos anos, as
torcidas organizadas es-
tarão participando da
23ª Fampop (Feira Ava-
reense de Música Popu-
lar). Estarão participan-
do das torcidas alunos
da rede municipal, esta-
dual e particular do en-
sino médio e superior.
Cada escola convidada
poderá participar com
até duas torcidas, sen-
do que uma torcida po-
derá ter até 30 integran-
tes. Em reunião na Se-
cretaria Municipal de
Cultura ficaram defini-
das para quais músicas
as escolas irão torcer,
sendo assim todos as
músicas participantes
terão uma torcida. Fica
a critério da torcida or-
ganizada a forma como
irá incentivar, com pla-

Torcidas organizadas
abrilhantarão a Fampop 2005

cas, corografias e tudo
mais. Só está proibido o
incentivo através de ob-
jetos sonoros, como
apitos ou cornetas, para
não atrapalhar a apre-
sentação dos concor-
rentes. As escolas rece-
berão um CD do festi-
val com as músicas par-
ticipantes, para que os
integrantes da torcida
conheçam a letra da
música e possam acom-
panhar durante a apre-
sentação.

Neste ano haverá
um evento paralelo com
as torcidas organiza-
das, sendo que cada
uma deverá elaborar um
projeto referente a mú-
sica adotada pela torci-
da. O objetivo é incen-
tivar os estudantes atra-
vés de pesquisas e es-
tudos da MPB.

As torcidas tam-
bém estarão colabo-
rando com a Secreta-
ria do Bem Estar So-
cial, pois cada inte-
grante de torcida terá
de colaborar com um
quilo de alimento não
perecível por dia de
participação. Os ali-
mentos arrecadados
serão distribuídos às
famílias carentes atra-
vés da Secretaria do
Bem Estar Social.

Uma comissão jul-
gadora estará analisan-
do as torcidas, obser-
vando a criatividade na
manifestação e apoio à
música adotada, conhe-
cimento da letra e da
música, além de partici-
pação e interação com
o festival. A torcida ven-
cedora receberá um prê-
mio de R$ 500,00, além

de R$ 300,00 para a
segunda colocada e R$
200,00 para a terceira.
Haverá ainda a premia-
ção de R$ 100,00 para
a torcida que apresen-
tar o melhor projeto.

A 23ª Fampop será
realizada de 8 a 11 de
setembro no Ginásio
Municipal de Esportes
Kim Negrão, com a
apresentação das con-
correntes e shows com
Guilherme Arantes (dia
8), Detonautas (dia 9),
Fábio Júnior (dia 10) e
Zé Ramalho, o patrono
do festival (dia 11).

Maiores informa-
ções poderão ser obti-
das na Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Lazer,
na Rua Minas Gerais,
279 – Centro Cultural
Djanira Mota, ou pelo
telefone 3733 3046.
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Até domingo (dia 21/
08) Avaré estará sedian-
do um mega evento de
esportes radicais. Trata-
se da 1ª FERA (Feira de
Esportes Radicais), que
estará acontecendo no
Recinto da Emapa. O
evento é uma realização
da Secretaria Municipal
de Turismo, em parceria
com a empresa Nativa
Viagens e Turismo.

Durante a 1ª FERA,
serão realizados espor-

Feira de Esportes Radicais movimenta Avaré
tes que envolvem pare-
de de escalada, rapel e
tirolesa, pista de skate,
patins e bicicleta, bug
trampolim, giromaster
(simulador de astronau-
ta) e piper. O evento
será dotado de toda in-
fra-estrutura, com total
segurança aos que pra-
ticarem tais modalida-
des, além de ser total-
mente gratuitamente, já
que os ingressos para os
equipamentos serão tro-

cados por 1 kg de ali-
mento não perecível.

Durante à noite,
dentro do 1ª FERA, se-
rão realizadas diversas
baladas em tendas
abertas, gratuitamente,
com DJs de São Paulo
tocando o que há de
melhor das pistas de
dança na atualidade.
Além disso, serão dis-
ponibilizados stands
para concessionárias,
comércio, além de uma

praça de alimentação
para os visitantes. Vale
destacar ainda que o
evento já está sendo di-
vulgado em 27 sites, le-
vando o nome da cida-
de para todo o mundo
através da Internet.

Por se tratar de um
evento importante e de
grandes proporções, o
mesmo já começou a
despertar o interesse de
outros estados, como
Bahia e Santa Catarina.

A Comissão Orga-
nizadora da 23ª Fam-
pop (Feira Avareense de
Música Popular) definiu
nesta semana o valor
dos ingressos para as
quatro noites do festival.
Para a eliminatória ava-
reense, no dia 8 de se-
tembro, com o show de
Guilherme Arantes, o
preço do ingresso será
de R$ 10,00. Na primei-
ra eliminatória nacional,
dia 9, com show de De-
tonautas o valor do in-

Retire
gratuitamente
o Semanário

Oficial da
Estância

Turística  de
Avaré no Paço
Municipal e

nas Bancas de
Jornais

Definidos os preços dos ingressos para
a Fampop 2005

gresso será de R$ 15,00.
Para a segunda elimina-
tório nacional, dia 10,
que ainda terá o show de
Fábio Júnior, o ingresso
será cobrado a R$
20,00. Na última noite,
dia 11, a grande final da
Fampop, que ainda terá
o show de Zé Ramalho,
o preço do ingresso será
de R$ 15,00.

Os ingressos pode-
rão ser adquiridos ante-
cipados ou na portaria
do Ginásio Kim Ne-

grão, no dia do evento.
Os postos de venda
para ingressos antecipa-
dos são: Restaurante
Kampai, Predileta Cal-
çados e Confecções, A
Musical e Estação Café.
Na aquisição do pacote
fechado, para as quatro
noites, haverá um des-
conto, ficando o total do
pacote a R$ 50,00.

Estudantes que pos-
suem carteira da UNE
ou UBES terão descon-
to de 50%, mas é im-

portante frisar que nes-
te caso, de acordo com
a lei, estará disponível
uma carga de 10% do
total de ingressos para
este benefício.

Os artistas de Avaré
que possuem a Identida-
de Cultural, também se-
rão beneficiados com
50% de desconto na
compra dos ingressos
para as quatro noites.
Porém estes ingressos
deverão ser adquiridos
na Secretaria Municipal
de Cultura e Lazer. O
pacote completo sairá
por R$ 30,00 e pode ser
adquirido apenas dois
ingressos por noite para
cada artista.

Os funcionários pú-
blicos municipais tam-
bém serão beneficiados
e poderão adquirir os
ingressos antecipada-
mente para o desconto
em folha de pagamento
para o mês seguinte.
Neste caso também es-
tarão disponíveis dois
ingressos para cada fun-
cionário.

No próximo sá-
bado (dia 20),  a
Secretaria Munici-
pal da Saúde da Es-
tância Turística de
Avaré estará reali-
zando a campanha
de vacinação con-
tra a paralisia in-
fantil. Essa será a
segunda dose da
vacina e é impor-

Dia 20 acontece a vacinação
contra a paralisia infantil

tante que todas as
crianças com me-
nos de 5 anos se-
jam vacinadas. Não
esquecer do cartão
da criança.

Todos os Pos-
tos  de  Saúde e
Postos do Progra-
ma Saúde da Famí-
lia estarão abertos
das 8 às 17 horas

para atender toda
população.

Na Zona Rural a
campanha também
será realizada no
sábado (dia 20),
onde viaturas da
Secretaria da Saú-
de estarão percor-
rendo os sít ios e
fazendas durante
todo o dia.
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está com plano de
pavimentar o maior nú-
mero de vias até 2006.
A Expectativa é de que
até 2008 toda a cidade
esteja pavimentada

Além disto a Prefei-
tura vem se empenhan-
do para melhorar o trá-
fego nas ruas. Para isso
está realizando a opera-
ção tapa buraco e o ni-
velamento das ruas pa-
vimentadas com lajotas.
Somente no mês de ja-
neiro deste ano foram
detectados de 1500 a
2000 buracos por toda
a cidade, o que neces-
sitou de um trabalho in-
tenso para essa recupe-
ração. Com relação ao
nivelamento das ruas
pavimentadas com lajo-
tas, a situação estava
bastante crítica e hoje
grande parte destas ruas
já estão recuperadas.

Nestes primeiros
meses do ano já foram
pavimentadas diversas
ruas como Maria Joa-
quina Fonseca Pereira,
que dá acesso ao Resi-
dencial Santa Mônica, e
as ruas Lion e Mônaco
no Jardim Europa II.

Está em processo
de execução a pavimen-
tação da segunda pista
da Avenida Espanha em
seu primeiro trecho, que
vai da Rua Carmen Dias
Farias até a Antonieta
Paulucci. O segundo tre-
cho já está em proces-
so de licitação e em
pouco tempo deverá ser

Pavimentação da cidade é uma das
preocupações da Prefeitura

iniciada a obra. Com a
conclusão deste segun-
do trecho a Avenida Es-
panha estará com a se-
gunda pista totalmente
pavimentada, facilitando
assim para motoristas e
pedestres, já que devi-
do ao grande movimen-
to o local já se tornou
perigoso. Também será
dado início a pavimen-

tação das ruas João Fi-
lisbino Guimarães e Abí-
lio Garcia, ambas na Vila
Mariana, próxima ao
Bairro Alto. Na Aveni-
da Donguinha Merca-
dante estão sendo colo-
cados 980 metros line-
ares de guias e sarjetas
no lado do canteiro
onde futuramente será
feito o ajardinamento.

A expectativa para a
pavimentação de toda a
cidade aumenta com a
implantação do Plano
Comunitário de Melho-
ramentos (PCM). A par-
te burocrática está em
andamento e a docu-
mentação já foi proto-
colada na Caixa Econô-
mica Estadual. Através
do PCM a Prefeitura

pretende asfaltar inte-
gralmente os bairros
Vila Operária, Tropical,
Residencial Paraíso,
Bonsucesso II, Royal
Parque, Colina Verde,
São Judas e as principais
vias do Costa Azul.

Ponte
No Bairro Água da

Onça a Prefeitura provi-

denciou a reconstrução
da Ponte Metálica sobre
o Ribeirão Água da
Onça. A reconstrução foi
necessária pois houve o
rompimento da base da
ponte. Desta forma a
ponte foi reconstruída
em um outro local, mais
seguro. A ponte dá aces-
so a Fazenda Mac Lee.

Colocação de guia e sarjeta na Avenida
Donguinha Mercadante

Recuperação da Ponte sobre o Ribeirão
Água da Onça

Pavimentação da Avenida Espanha

No próximo dia 27, às
8 horas no anfiteatro da
FREA, o Centro de Refe-
rência em Saúde do Traba-
lhador (CRST) estará pro-
movendo a I Reunião Am-
pliada do Conselho Muni-
cipal da Saúde do Traba-
lhador. O tema desta pri-
meira reunião será “Traba-
lhar Sim, Adoecer Não”.

O encontro conta com
a iniciativa da Secretaria
Municipal de Saúde e tem
como finalidade principal
preparar os participantes

Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador realiza reunião em Avaré

para a plenária paritária re-
gional que se realizará no
dia 9 de setembro na cida-
de de Botucatu. Posterior-
mente será realizada a III
Conferência Estadual de
Saúde do Trabalhador, em
São Paulo e a III Confe-
rência Nacional em Saúde
do Trabalhador que será
realizada em Brasília. Du-
rante o encontro em Avaré
será recebidas propostas e
selecionados os represen-
tantes de Avaré para os
eventos no âmbito, regio-

nal, estadual e federal.
O objetivo desta dis-

cussão municipal é identifi-
car onde e como as pro-
postas de melhorias na
qualidade de assistência ao
trabalhador e seus desdo-
bramentos poderão avan-
çar no projeto de integra-
ção e multidisciplinaridade
do atendimento ao traba-
lhador. Desta forma busca-
se incentivar a participação
popular nos Caminhos da
Saúde do Trabalhador
Brasileiro.

Nos dias 26, 27 e 28
de agosto o Teatro Mu-
nicipal de Avaré estará
recebendo o show do
humorista Beto Camar-
go. O espetáculo come-
mora os 25 anos de car-
reira de Beto Camargo
que também é ator. Esta
é a segunda temporada
do Espetáculo que es-
treou em junho deste ano
e que em três dias levou
mais de 700 pessoas ao
Teatro Municipal.

Show de humor será
apresentado no Teatro

Municipal

O espetáculo
comemora os 25 anos

de carreira de Beto
Camargo
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