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Projeto prevê adequação e adaptação de
prédio escolar para PAS no Bairro Alto
Quando estiver cons-

truído a nova escola mu-
nicipal no Bairro Alto, fi-
cará em disponibilidade
ao município os dois pré-
dios escolares atuais, con-
siderados já ultrapassados,
motivo pelo qual já foi de-
finido que junto ao prédio
da  Escola Professora
Zany Zequi serão feitos
trabalhos de adaptação e
adequação do imóvel
para transformação em
PAS. Página 7.

Prefeitura dá início a desapropriações e demolições com
finalidade de solucionar problemas de inundações na área central
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, num objetivo de co-
locar em prática ações
imediatas para comba-
te e soluções definitivas
nas áreas mais críticas
de inundações no cen-
tro, efetuou a desapro-
priação amigável de
uma faixa de terreno,

junto a Rua Distrito Fe-
deral ao lado de um
posto de revenda de
combustível destinada a
demolições e escava-
ções para início das
obras de construção de
um canal a céu aberto
junto ao antigo leito ori-
ginal  do Córrego Água
Branca. Página 5.

MÁRIO BIXIGA

ARTE GRÁFICA: JULIANO

MÁRIO BIXIGA

Considerado hoje
um dos pontos turísti-
cos da cidade mais vi-
sitado, a Praça da Paz
composta por áreas
verdes, escadarias, jar-
dins, amplo estaciona-
mento, sanitários e lan-
chonete, é palco de

PRAÇA DA PAZ:
Um dos principais cartões

postais da cidade

grandes acontecimen-
tos como encenação da
Paixão de Cristo, fes-
tas populares, shows
pirotécnicos e outros,
sempre “iluminada”
pela grandiosidade da
imagem do Cristo Re-
dentor ali implantada.

Áerofotogametria do cruzamento das ruas Distrito Federal e Maranhão

Escola Municipal
Professora Zany Zequi
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POSTOS DE VENDA
CARTÕES DA ZONA AZUL

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), manten-
do e reforçando as diretrizes internacionais proclamadas para
2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan Americana
de Saúde (OPAS), elegeu como tema da Semana Nacional de
Trânsito “O jovem e o trânsito”que foi amplamente debati-
do durante o ano de 2007.

Os jovens de todo o mundo, segundo os índices de
morbimortalidade, são considerados o grupo mais vulnerável
e de maior exposição ao risco de mortes e em acidentes de
trânsito, uma vez que circulam como pedestres, ciclistas, mo-
tociclistas, condutores e principalmente como passageiros.

De acordo com especialistas, as condições emocio-
nais específicas da adolescência, como a necessidade de
auto-afirmação, competitividade, exibicionismo, onipotên-
cia, busca de intensas e prazerosas sensações, em conjun-
to com a bebida alcoólica, fazem do jovem um forte candi-
dato ao grupo de risco de acidentados no trânsito. Os
“rachas” são um exemplo desse comportamento, onde as
demonstrações de onipotência e exibicionismo são procu-
radas nas altas velocidades e manobras radicais. Já a bebi-
da responde às necessidades emocionais e sociais de acei-
tação, valorização e de poder típicas da idade.

Por outro lado, muitos jovens interpretam a obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como um “ritual
de passagem” para a vida adulta e que lhe dará o direito de
participar ativamente na sociedade. Nesta fase, o jovem
possui auto-confiança acentuada e acredita que nada de
ruim vai lhe acontecer, trazendo a certeza de que possui
“super-poderes” à direção de um veiculo.

Considerando tais aspectos, o CONTRAN convocou
todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trân-
sito que desenvolveram no decorrer de 2007, campanhas
educativas voltadas a mobilização do jovem para que seja

“O Jovem e o Trânsito – Tema que foi eleito no ano de
2007 pelo Contran na Semana Nacional do Trânsito deve

sempre ser visto com finalidade de orientação e prevenção
de acidentes aos jovens motociclistas”

(Opinião-Secretaria Municipal dos Transportes e Sistema Viário)

protagonista de ações preventivas de segurança e de
cidadania no trânsito.
FONTE: CONTRAN

MENSAGEM
NUM OBJETIVO DE COMPLEMNTAÇÃO A TODOS
OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DURANTE O
ANO PASSADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO EM PAR-
CERIA COM O DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNI-
CIPAL DE TRANSITO , GOSTARIAMOS  DE DAR UM
ENFOQUE ESPECIAL AOS JOVENS MOTOCICLIS-
TAS, DANDO ALGUMAS DICAS ESPECIAIS PARA  O
TRÂNSITO DE  MOTOS COM SEGURANÇA:
1-Sempre dirija com atenção respeitando os limites de velocidade.
2- Use sempre capacete, devidamente afixado conforme
determinações do fabricante.
3- Ao efetuar cruzamentos de ruas, mesmo estando na
preferencial, redobre a atenção, pois em colisões o moto-
ciclista sempre é o mais atingindo.
4- Nunca ultrapasse pela direita, pois a possibilidade de
ser colhido pelo veículo da frente é frequente.
5-Nunca efetue acrobacias desnecessárias nas vias ou
locais públicos, pois se o piso estiver escorregadio po-
derá levar a sérios acidentes.
6-Mantenha a documentaçao sempre em ordem da moto,
pois assim estará evitando aborrecimentos.
7 - Respeite sempre a sinalização.
OBS: De acordo com estatísticas, 80% dos acidentes
em Avaré envolvem motociclistas.

“RESPEITO A VIDA”
APOIO-SECRETARIA MUNICIPAL DOS
TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO.

DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO.

VANESSA - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Mutuário Sr. LUIZ CARLOS GONZAGA, portador do RG n°
14.435.703 e sua esposa Dª . SANDRA OSÓRIO PINTO, portadora
do RG n° 17.535.166, a comparecer na Secretaria de Habitação
no Centro Administrativo para retirada de documentos referente a
quitação do imóvel.

Avaré, 14 de março de 2008

Luiz Alberto V. Sant’anna
Coordenador Habitação

INEDITORIAIS

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:

Quando vossos estabelecimentos comerciais rece-
berem fiscalização de agentes desta municipalida-
de, em qualquer âmbito de suas atividades, e caso
vossa senhoria venha a considerar o referido ato im-
procedente, injusto e arbitrário, por gentileza proto-
colar requerimento com endereço completo junto
ao Protocolo do Paço Municipal, a Praça Juca No-
vaes, 1169, no horário das 13h00 às 17h00, dias
úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

LICITAÇÃO

REPETIÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/08 – PROCESSO Nº. 117/08

Objeto: Aquisição de 50 (cinqüenta) caixas de papel sulfite for-
mato A4 alcalino para a educação, conforme edital.
Data de Encerramento: 09 de abril de 2008, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 09 de abril de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de março de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/08 – PROCESSO Nº. 161/08

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, conforme edital.
Data de Encerramento: 07 de abril de 2008, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 07 de abril de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 18 de março de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/08 – PROCESSO Nº. 164/08
Objeto: Aquisição de móveis para departamentos, conforme edital.
Data de Encerramento: 04 de abril de 2008, das 08:30 às 09:00
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 04 de abril de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de março de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,
objetivando a aquisição de combustíveis para a frota municipal,
relativa ao Pregão Presencial nº. 021/08–Processo nº. 096/
08 - Homologado em: 07/03/2008.

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 027/08 – PROCESSO Nº 165/08

Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão-de-obra para a execução do Centro de Even-
tos Diversos (Boiódromo/Arena), compreendendo a execução
de arquibancada, conforme edital.
Data de Encerramento: 11 de abril de 2008, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 11 de abril de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de março de 2008 – Érica Marin Hen-
rique – Presidente da CPJL.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço nº.
020/08 – Processo nº. 101/08, objetivando a contratação de em-
presa especializada para construção de arquibancada do Centro
de Eventos Diversos (Boiódromo/Arena), conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revoga-
da em: 19/03/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.
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LEGISLATIVO

EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2008
PROCESSO N.º 08/2008

”Aquisição de cestas básicas ”

RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL
O PREGOEIRO, MARCELO ORNELLAS FRAGOZO, DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - SP, com sede
na Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, nº 999, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas, torna público:
Considerando o disposto no inciso V, do artigo 4º da Lei 10.520,
de 17 de julho de 2002 e artigo 10 da Resolução nº 306/2005:
Art. 4º - A fase externa do pregão será iniciada com a convoca-
ção dos interessados e observará as seguintes regras:
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado
a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito)
dias úteis.
Art. 10 - A fase externa do Pregão será iniciada com a convoca-
ção dos interessados mediante publicação de aviso no Semaná-
rio Oficial do Município e, quando se tratar de licitação com valo-
res acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), também em jor-
nal de grande circulação no município, visando assegurar
igualdade de competição entre interessados do ramo pertinente
ao objeto da licitação.  g.n.
Considerando que a data para encerramento e abertura das pro-
postas estava prevista para ocorrer em 28 de março, às 10 horas;
Considerando que o edital foi encaminhado para publicação no
Semanário Oficial do Município e Jornal A Voz do Vale, sendo publi-
cado apenas no primeiro por um lapso do segundo, RESOLVE:
Fica redesignada a abertura e o encerramento para o dia 04 de abril
de 2008, às 10 horas, ficando mantidas e ratificadas as demais
disposições e exigências do edital e anexos do presente Pregão.
Informações completas do presente certame podem ser consul-
tadas através do endereço eletrônico:
www.camaraavare.sp.gov.br
E para que chegue ao conhecimento de todos em participar do cer-
tame licitatório, mandou expedir a presente reti-ratificação, cuja pu-
blicidade se dará nos mesmos moldes do instrumento convocatório.

Avaré, aos 18 de março de 2008

MARCELO ORNELLAS FRAGOZO
Pregoeiro

TERMO DE REALINHAMENTO CONTRATUAL

Ref. Pregão 01/2008
Processo 02/2008
Fica REALINHADO o preço do contrato de que trata o Pregão nº
01/2008, Processo nº 02/2008, com a empresa SILVEIRA & DU-
ARTE AVARÉ LTDA, nos termos do artigo 65, II, “d” da lei 8.666/
93, referente à alteração no valor unitário por litro de gasolina
fornecida, passando de R$ 2,20 (dois reais e vinte centa-
vos), para R$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos), a
partir de 18 de Março de 2008.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 18 de Mar-
ço de 2008.

Luiz Otávio Clivatti
Presidente

Silveira & Duarte Avaré Ltda
Luciano Duarte da Silveira

- Rua Mato Grosso, 1133
Quartas e Sextas-Feiras às 20:00 horas

AL-ANON (p/ familiares, amigos, interessados)
Sexta-Feira às 20:00 horas

- Rua Maneco Dionísio, 318
Segunda, Quarta, Sexta-Feira

às 20:00 horas e domingo às 15:00 horas

AL-ANON - Quarta-Feira - às 20:00 horas

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS EM AVARÉ

LEIS

Lei n.º 1.051, de 04 de março de 2008
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a

ZENI BUENO SANTIAGO - ME. e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
ZENI BUENO SANTIAGO- ME, com sede na Rua Dr. Felix Fagun-
des nº 388, nesta cidade de Avaré, a área de terra compreendida
pelo seguinte imóvel:
Valor:- R$ 94.237,00
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Avenida Donguinha Mercadante – Distrito Industrial
Descrição da Área:-
“Um lote, de terreno denominado C, situado nesta cidade de Ava-
ré, fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, na
extensão de 52,32 metros, confrontando á direita de quem da
Avenida olha para o lote, com o lote D, medindo 90,00 metros; à
esquerda com o lote B, medindo 90,00 metros; aos fundos com
área remanescente, medindo 52,32 metros, perfazendo uma área
territorial de 4.711,85 metros quadrados, parte integrante da ma-
trícula n.º 60.778 do CRI desta Comarca.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinado para fins de única e exclusivamente ser
nela construída uma unidade destinada a ampliação das ativida-
des da empresa, que deverá iniciar suas obras em 06 (seis)
meses e concluí-las em 02 (dois) anos, a fluir da data da lavratura
da escritura pública da doação.
Parágrafo único:- Decorridos os prazos estipulados no
“caput”, poderá a Municipalidade, a qualquer momento,
promover a reversão do bem objeto desta lei, sem direi-
to a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3º - A área de terras acima referida não poderá ser vendida,
cedida ou doada, por parte da empresa ZENI BUENO SANTIAGO - ME.
 Artigo 4º - Ocorrendo a extinção da empresa ZENI BUENO SAN-
TIAGO - ME, o bem retornará automaticamente ao patrimônio públi-
co, sem direito a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 5º  Todas as despesas decorrentes desta Lei cor-
rerão por conta do donatário.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Março de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.058, de 18 de março de 2008
(Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terras

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 Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a permutar
duas áreas de terras de abaixo de domínio do Município da Estân-
cia Turística de Avaré, com outra área de terras de propriedade
de SOCENA - Sociedade Esportiva Nipo-Brasileira de Avaré, con-
forme descrições abaixo:-
Descrição das áreas nº 1 de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré a passas a Socena – Socieda-
de Esportiva Nipo-Brasileira de Avaré:
Uma área de terras de forma irregular, situada nesta cida-
de de Avaré, com inicio junto ao marco n 34, cravado no
alinhamento predial da Avenida Governador Mario Covas;
desse ponto segue rumo N 12º16’32 W, na extensão de
358,31 metros, na confrontação com o Jardim Botânico,
atingindo o marco nº 35; desse ponto deflete a esquerda e
segue rumo S 79º 51’ 50’’  W, na extensão de 64,45 metros
na confrontação com o Jardim Botânico atingindo o marco
de nº 36; desse ponto deflete a esquerda e segue rumo S
13º 26’ 19’’ E na extensão de 349.33 metros, na confrontação
com propriedade da 0FF — Empreendimentos imobiliári-

os, atingindo o marco de nº 37, cravado junto ao alinha-
mento predial da Avenida Governador Mario Covas; desse
ponto deflete a esquerda e segue pelo alinhamento predi-
al da referida Avenida, rumo N 89º 01’ 51’’  E, na extensão de
58,45 metros, atingindo o marco de nº 34, local onde teve
inicio essas medidas e confrontações perfazendo uma
área territorial de 21.505,122 metros quadrados.
Descrição da área nº 2 de propriedade da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré a passas a Socena – Socieda-
de Esportiva Nipo-Brasileira de Avaré:
Inicia-se no ponto de tangência da Rua B com a Avenida
João Manoel Femardes (antiga   Avenida   Projetada)
seguindo  ao  longo  desta   última   percorrendo   a
distância de 157,001 metros; desse ponto segue confron-
tando com a Rua C, descrevendo uma curva à direita, de
raio 9,00 metros com seu desenvolvimento de 11,70 me-
tros; onde segue em linha reta na mesma confrontação
anterior com a distância de 168,559 metros; onde segue
ainda na mesma confrontação anterior descrevendo urna
curva à direita de raio 9,00 metros e seu desenvolvimen-
to 14,37 metros até o ponto de tangência com o prolonga-
mento da Rua Antonieta Paulucci; onde segue ao longo
dessa última com a distância de 158,181 metros; ai segue
confrontando com a Rua B descrevendo uma curva à di-
reita de raio 9,00 metros e seu desenvolvimento de 14,14
metros; desse ponto segue em linha reta e na mesma
confrontação anterior com a distância de 205.518 metros
ai segue ainda na mesma confrontação anterior descre-
vendo uma curva à direita, de raio 9.00 metros e seu de-
senvolvimento 16,28 metros, até encontrar o ponto onde
teve inicio a presente descrição, perfazendo a área de
35.453,57 metros quadrados. Há também, nesta Gleba uma
construção em alvenaria coberta de telhas medindo 343,68
metros quadrados.
Descrição da Área da Socena  - Sociedade Esportiva Nipo-
Brasileira de Avaré a passar para a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré:
Área Territorial:- 33.150,00 m2
Marco 0 – 1: Distância 194,00 metros – Rumo 36°32 NE – Parte da
confrontação da propriedade da Prefeitura Municipal de Avaré,
com a Vila Três Marias;
Marco 1 – 2: Distancia 9,00 metros – Rumo 26°29 NO segue
confrontação com a Vila Três Marias;
Marco 2 – 3: Distancia 43,50 metros – Rumo 26°18 NE, segue
confrontando com a vila Três Marias;
Marco 3 – 4: Distancia 28,50 metros – Rumo 2°52 NE, segue
confrontando com a Vila Três Marias;
Marco 4 – 5: Distancia 21,40 metros – Rumo 1°32 SE, segue
confrontando com a Vila Três Marias;
Marco 5 – 6: Distancia 60,50 metros – Rumo 2°57 NE, segue
confrontando com a Vila Três Marias;
Marco 6 – 7: Distancia 342,00 metros – Rumo 48°40 SO, segue
confrontando com o alinhamento da Rua Santa Catarina (antiga
estrada Avaré – São Manoel);
Marco 7 – 0: Distancia 148,00 metros – Rumo 52°49 SE, segue
confrontando com a propriedade da Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré (quadra de Esportes) até o ponto onde teve inicio
esta descrição.
Valor:- R$ 400.147,89
Artigo 2º - Ficam revogadas as Leis nºs 1.632, de 30 de setem-
bro de 1.986; 1.708, de 29 de setembro de 1.987 e 184, de 02 de
dezembro de 1.997.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de março de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de

Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, num objetivo de co-
locar em prática ações
imediatas para combate
e soluções definitivas
nas áreas mais críticas
de inundações no cen-
tro, efetuou a desapro-
priação amigável de
uma faixa de terreno,
junto a Rua Distrito Fe-
deral ao lado de um pos-
to de revenda de com-
bustível destinada a de-
molições e escavações
para início das obras de
construção de um canal
a céu aberto junto ao
antigo leito original  do
Córrego Água Branca.

Vale ressaltar que de
todas as áreas atingidas
pelas enchentes, essa sem
dúvida é onde os mora-
dores e comerciantes mais

MÁRIO BIXIGA

sofrem, pois nas partes
mais baixas as residênci-
as mostram marcas de
1,50 metros de altura do
nível de inundação, moti-
vo pelo qual os serviços
foram direcionados inici-
almente neste local.

O projeto inicial nes-
sas imediações prevê da
Rua Mato Grosso a Rua
Rio Grande do Norte e
tem contado com o apoio
de moradores, proprietá-
rios e empresários, onde
alguns deles já colocaram
a disposição da munici-
palidade a faixa de abran-
gência do canal, pois em
suas opiniões os benefi-
ciados finais serão eles
mesmos, haja visto que,
com o início da provável
estiagem estará se entran-
do na época propícia
para início dessas obras.

Obras do Arenão já demonstram características físicas do projeto
MÁRIO BIXIGA

Continuam em anda-
mento acelerado as obras
de construção do Arenão
junto ao Parque de Exposi-
ções Dr. Fernando Cruz
Pimentel, considerando-se
que os serviços de terraple-
nagem que é a principal eta-
pa do projeto estão bastan-
te adiantadas, no entanto,
segundo vistorias do corpo
técnico da municipalidade
nesta semana, ainda faltam
aproximadamente sete me-
tros de profundidade para
escavação para atingir as
dimensões previstas em
projeto.

Conforme já se de-
monstra as características
atuais da obra, já se per-
cebe que após sua finali-

zação, o Parque de Expo-
sições terá integrado em
seu conjunto de estrutura
física um dos maiores cen-
tros de eventos do Estado
de São Paulo, no âmbito
de shows, rodeios e outros
acontecimentos, que se
somará de forma eviden-
te ao crescimentos turísti-
co da Estância Turística
de Avaré, lembrando que
as obras em sua totalida-
de estão sendo executa-
das pela Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
com recursos provindos de
ordem turística, através do
DADE - Departamento de
Apoio ao Desenvolvimen-
to da Estância Turísticas do
Estado de São Paulo.

Prefeitura dá início a desapropriações e demolições com
finalidade de solucionar problemas de inundações na área central

Local onde será iniciado a construção do novo canal a céu aberto para escoamento de águas pluviais

Local onde está sendo construído o Arenão, junto ao Parque Municipal de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel
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Curso incentiva a criação de tilápias em tanque-rede
O Sindicato Rural

de Avaré, com apoio
do SENAR/SP e da
Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento
de Avaré, realiza nos
dias 4, 5, 6, 11 e 12 de
abril, o Curso de Cri-
ação de Tilápias em
Tanque-rede ou Tan-
que Escavado.

Nos dias 4, 5 e 6 a
ênfase é a criação em
tanques escavados e
nos dias 11 e 12 o tema
é a criação intensiva em
tanque-rede. As aulas
teóricas acontecem na
sede do Sindicato Ru-
ral de Avaré e as práti-
cas em uma proprieda-
de demonstrativa.

Segundo o zootec-
nista Moisés Anthero,
instrutor do SENAR/
SP, que vai ministrar o
curso, o público alvo do
evento são os pequenos
produtores, pescado-

Projeto da ACRIPPA: meta é atingir 250 gaiolas em produção

FERNANDO FRANCO

Lançamento do cd de Wilson Teixeira
acontece no próximo dia 28

O músico avareense
Wilson Teixeira lançará
seu cd “Almanaque Ru-
ral” no próximo dia 28,
no Teatro Municipal às
21h00.

Wilsinho reside na
capital e toca na noite
paulistana. Já partici-
pou de vários festivais
de MPB, sendo premi-
ado em todos.

Em 2001 participou
do disco Ciranda de
Cantigas.

Em 2004 passou a
integrar a equipe de mú-
sicos dos Trovadores
Urbanos.

DIVULGAÇÃO

Em 2007, fez o show
de abertura da 25ª. Fam-
pop, a convite da Secre-
taria de Cultura e, explo-
rando uma viola de 10 cor-
das, lançará seu primeiro
cd Almanaque Rural.

O lançamento do cd

de Wilson Teixeira vem
sendo esperado pelos
avareenses. Será a
oportunidade de um
contato com esse músi-
co que leva o nome de
Avaré para os quatro
cantos do Brasil.

res artesanais, técnicos,
associações de pesca-
dores e investidores do
agronegócio.

POTENCIAL DE
AVARÉ E REGIÃO -
O gestor de agronegó-
cio da Secretaria da
Agricultura de Avaré,
Fernando Franco, enfa-
tiza que por causa do
grande potencial hídri-
co da represa de Juru-
mirim e dos demais rios
que formam a bacia hi-
drográfica do Médio
Paranapanema, a re-
gião de Avaré é um dos
locais mais promisso-
res do Estado de São
Paulo para o desenvol-
vimento da piscicultu-
ra em tanque-rede.

Segundo Fernan-
do,  a qualidade e
quantidade dos recur-
sos hídricos existentes
são excelentes para o
crescimento e consoli-

dação da atividade.
Outro aspecto desta-
cado pelo gestor de
agronegócio de Avaré
é o fato do Banco do
Brasil S/A ter linhas
especiais de crédito
para associações de
pescadores, produto-
res rurais, pescadores
artesanais ou projetos
individuais, com juros
baixos e carência para
o pagamento.

Esse tipo de cria-
ção se configura como
uma das atividades
mais rentáveis do
agronegócio paulista e
a região em pouco tem-
po pode se transfor-
mar num pólo de cria-
ção e beneficiamento
do pescado, com a ins-
talação de um frigorífi-
co de filetagem de pei-
xes que vai gerar ren-
da e empregos na re-
gião”, explicou.
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Projeto prevê adequação e adaptação de
prédio escolar para PAS no Bairro Alto
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré, diante da desapropri-
ação amigável de uma
área de 8.000 metros
quadrados junto a Ave-
nida Carlos Ramires na
Chácara Tinoco, na di-
visa do Jardim Boa Vis-
ta, local onde será cons-
truído um novo e mo-
derno prédio escolar da
rede municipal de ensi-
no com objetivo de uni-
f icação das Escolas
municipais Professora
Zany Zequi e Vitor
Lamparelli, todas no
bairro Alto, após a con-
clusão das obras, fica-
rá em disponibilidade ao
município os dois prédi-
os antigos, motivo pelo

qual já foi definido que
junto ao prédio da atual
Escola Professora
Zany Zequi serão feitos
trabalhos de adaptação
e adequação do imóvel,
com a devida orientação
dos técnicos da Secre-
taria Municipal de Saú-
de, para transformação
em PAS, pois o exis-
tente naquele bairro já
esta totalmente deficitá-
rio em suas instalações
físicas e construtivas,
não oferecendo condi-
ções de um bom aten-
dimento a população,
não deixando de ressal-
tar que o terreno onde
está construído o atual
PAS, não é de proprie-
dade da municipalidade.

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré deu inicio aos servi-
ços de terraplenagem e
regularização das áre-
as centrais, destinadas
a construção de futu-
ras praças junto as
Ruas das Paineiras,
Monte Alto e das Or-
quídeas, no Bairro Co-
lina Verde, pois já se
encontram devidamen-

Prefeitura dá início a regularização de praças centrais
no Colina Verde para pavimentação de vias públicas

te contratadas junto ao
departamento de lici-
tação empresas espe-
cializadas para pavi-
mentação em lajotas
das referidas ruas, con-
siderando-se que jun-
to a atual Avenida Ân-
gelo Contrucci, a anti-
ga Nações Unidas, os
trabalhos de pavimen-
tação já se encontram
em andamento.

Escola Municipal Professora Zany Zequi

MÁRIO BIXIGA

Rua Monte Alto no Colina Verde aguarda benefício há mais de 30 anos
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3° Torneio de Pesca foi um grande sucesso

Aconteceu no último
dia 15 e 16 de março, o
3° Torneio de Pesca no
Largo Berta Banwart no
bairro Brabância.

No dia 15 foi com a
participação das mulhe-
res e no dia 16 para os
homens. Durante todo os
dias foram sorteados di-
versos brindes para os
participantes, entre eles
duas TVs 14 polegadas.

Foram soltos mais de
10 mil quilos de peixes
entre Tilápias, Tambaquis,
Matrinchãs e Pacus ten-

FEMININO
MAIOR PEIXE FISGADO:

1º lugar – Maria Aparecida Rodrigues da Silva (43,6 cm)
Rua Camilo de Souza Leme nº 28

2º lugar – Camila Rodrigues (41 cm)
Av. Manoel Teixeira Sampaio nº 501
3º lugar – Roseli Pereira (39,5 cm)

Rua Tereza Cruz Bruno nº 56

MAIOR QUANTIDADE DE PEIXE:
1º lugar – Ivânia Aparecida de Oliveira (33k 450g)

Rua João Amaro nº 101
2º lugar – Camila Rodrigues (29k 450g)

Av. Manoel Teixeira Sampaio nº 501
3º lugar – Ivani Aparecida de Oliveira (18k 950g)

Av. Brasília nº 420

1º PEIXE FISGADO:
Jaci de Oliveira

Rua João Teles Menezes nº 356

1ª TILÁPIA FISGADA:
Cristina Aparecida Trombeta da Silva

Rua Argentina Viana nº 290

1º PACU FISGADO:
Maria Aparecida Rodrigues da Silva
Rua Camilo de Souza Leme nº 28

PESCADORA PÉ FRIO: (-2ºC)
Maria Aparecida Pereira

Rua Manoel dos Santos Calado nº 370

PESCADORA MAIS IDOSA: (81 ANOS)
Lourdes Castanheira da Silva

Rua Mato Grosso nº 2374

MASCULINO
MAIOR PEIXE FISGADO:

1º lugar – Paulo Sérgio de Oliveira (47 cm)
Rua Abdala Haspani nº 85

2º lugar – Cláudio Corse (45,5 cm)
Rua Rodão Eufrásio Leal nº 206

3º lugar – Everton Augusto da Silva (45 cm)
Rua José de Almeida Souza nº 106

MAIOR QUANTIDADE DE PEIXE:
1º lugar – Álvaro Martins da Silva Filho (16k 100g)

Rua Camilo de Souza Leme nº 101
2º lugar – Alexandre Pedroso (13k 600g)

Rua Padre Maurício nº 923
3º lugar – Adão Sidnei Duran (18k 950g)

Rua XV de Novembro nº 279

1º PEIXE FISGADO:
Sérgio Tavares da Silva

Rua Irati Reis nº 159

1ª TILÁPIA FISGADA:
José Carlos Alves Mourão

Rua Rondônia nº 415

1º PACU FISGADO:
Álvaro Martins da Silva Filho

Rua Camilo de Souza Leme nº 28

PESCADOR PÉ FRIO: (-2ºC)
Carlos Vilas Boas

Rua João Leonor de Camargo nº 1114

PESCADOR MAIS IDOSO: (90 ANOS)
Genis A. Parize

Rua Rio de Janeiro nº 820

Premiação do 3º Torneio de Pesca
da Estância Turística de Avaré

MÁRIO BIXIGA

Foram mais de 2200 inscrições nos dois dias do torneio

do premiação em diver-
sas categorias.

Foram mais de 2200
inscrições entre os dois
dias. A grande novida-
de são os dois peixes
premiados que estão
marcados com um lacre
que ainda não foram fis-
cados. Quem fisgar um
destes peixes receberá
a premiação de R$
300,00.

Além da premiação,
os pescadores levaram
pra casa todo o peixe
pescado. Pescadores puderam levar para casa todo o peixe fiscado

A equipe da escola de
Karatê da Associação dos
Funcionários Municipais
de Avaré (SEME) e Ryu
Karatê participaram no
último dia 16, da 6ª Copa
Monte Mor de Karatê In-
terestilos na cidade de
Monte Mor/SP, campeo-
nato realizado pela FPKI
(Federação Paulista de
Karatê Interestilos).

Mais uma vez os lu-

Karatecas avareenses conquistam 18 medalhas em Monte Mor
tadores se destacaram
com ótimos resultados,
deixando sempre em des-
taque o nome de Avaré
nos podium trazendo 18
medalhas para a cidade,
sendo 6 de ouro, 6 de pra-
ta e 6 de bronze.

O professor Clodoal-
do parabeniza todos os
atletas pelo ótimo desem-
penho na competição e
pelo apoio da Prefeitura

da Estância Turística de
Avaré e da Secretaria
Municipal de Esportes.

Resultados
Modalidade Kata -

Eduardo Silva (campeão);
Bruno Diego (campeão);
Eliezer Lopes (campeão);
Jessika Zaia (campeã);
Yasmim Vieira (vice-cam-
peã); Ana Carolina (vice-
campeã); Mariana Moio
(vice-campeã), Ângelo

Sbais (3° lugar) e Thais
Cristina (3° lugar).

Modalidade Shiai
Kumite – Mariana Moio
(campeã); Ângelo Sbais
(campeão); YasmimVieira
(vice-campeã); Eduardo Sil-
va (vice-campeão) Jessika
Zaia (vice-campeã); Rogé-
rio dos Santos (3° lugar);
Romullo Moreira (3° lugar);
Orlando Cunha (3° lugar);
Marlon Antoni (3° lugar)
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CONVÊNIOS

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Termo  Aditivo do Convênio firmado entre a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e o CATI- Clube Avareense da Terceira Idade.
Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a
Prefeitura Municipal de Avaré, com sede na Praça Juca Novaes nº
1.169, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal de Ava-
ré, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, brasileiro, casado, agricultor,
portador do RG nº 4.938.880 e do CPF nº 556.775.178-87 de outro
lado CATI- Clube Avareense da Terceira Idade,  CGC/MF nº
02.222.470/0001-25, com endereço em Avaré na rua Rio Grande
do Norte nº 1130, doravante denominado CONVENIADO, com base
na Lei nº 712 de 13 de abril de 2005, resolvem celebrar o presente
Termo Aditivo, mediante as condições seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a alteração do § 1º, da Cláusula 5, do
Convênio em questão, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º - O presente convênio terá vigência até  31 de dezembro de
2008, retroagindo seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 2008,
podendo ser renovado sucessivamente por períodos idênticos,
se de interesse de ambas as partes”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESPESAS
As despesas decorrentes da aplicação deste termo obedecerão
ás classificações orçamentárias próprias do roçamento vigente
a saber:11.02.00-3.3.50.43.00-13.392.3002.2090.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Este instrumento será publicado, por extrato, no Semanário Ofici-
al do Município, no prazo de 20 (vinte) dias.

CLÁUSULA QUARTA– DO ADITIVO
Ficam mantidas todas as cláusulas do Convênio PREFEITURA/
CATI, firmado entre as partes.
E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo em
03 (três) vias de igual teor, para um só efeito.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de fevereiro de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

IVANI CONTINI
PRESIDENTE DO CATI

Testemunhas:-

1 -   __________________
       Nome:
       RG:

2 -   __________________
       Nome:
       RG:

EDITAL

Edital de Notificação 003/2008
Referente a Convite nº 32/08
Processo nº 90/08

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
em lajotas sextavadas de concreto e implantação de guias
pré fabricadas nos seguintes trechos: Rua Capitão José
Vieira Pinto, trecho da Rua Três Marias até a Rua Dona Car-
mem Dias Faria, no Bairro Granja Três Marias – Avaré – SP.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com
sede a Praça Juca Novaes, nº. 1169, na cidade de Avaré, estado
de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais,
e em conformidade com a Lei 52.172 de 23 de Outubro de 1996
(Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramen-
tos públicos, conforme discriminação abaixo, em cumprimento à
legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança
da contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução e pavimentação em lajota e implantação de guias
pré-fabricadas.

Local: Rua Capitão José Vieira Pinto, trecho da Rua Três Marias
até a Rua Dona Carmem Dias Faria no Bairro Granja Três Marias.
Quantidades:
Rua Capitão José Vieira Pinto:
Guias: ...........................396,61 metros lineares.
Lajotas:.......................1.563,00 metros quadrados.
1- MATERIAIS
1.1 - Lajota sextavada de concreto para pavimentação: Trata-se
de revestimento fabricado com mistura de agregados e cimento
Portland, em formato hexagonal, com dimensões mínimas de 30 cm
x 30 cm x 8 cm de espessura, 30 Mpa de resistência e guias de
concreto pré - moldadas, padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.2 – Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças pré-
moldadas de concreto destinadas ao arremate ao final da área
pavimentada, para o encabeçamento e travamento das lajotas
nas dimensões: comprimento = 80 cm / altura = 30 cm / base = 15
cm / topo= 12 cm.
1.3 - Resistência: Deverão apresentar resistência à compreen-
são simples aos 28 dias de idade, no mínimo, de 30 Mpa.
1.4 - Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fraturas
ou outros defeitos, não podendo apresentar deformações com
relação ao seu formato, bem como à sua espessura, devendo
também estar em conformidade com a NBR- 9781 da ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1 - Locação Topográfica da Obra: A obra Deverá ser demarca-
da topograficamente, de acordo com as plantas do cadastro imo-
biliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nivela-
mento topográfico, visando dar o perfeito escoamento necessá-
rio às águas pluviais em concordância com as vias existentes.
2.2 - Abertura e preparo de caixa: Deverá ser realizada a abertu-
ra e preparo da caixa do leito carroçável, para posterior recebi-
mento da pavimentação.
2.3 - Colchão de Areia: Deverá ser esparramada uma camada de
areia de estrada, com espessura solta da ordem de 10 cm, visan-
do o recebimento da pavimentação.
2.4 - Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar
compatível com as normas técnicas estabelecidas pelos técnicos
da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos progredir
longitudinalmente ao eixo da via. As juntas das lajotas não deve-
rão ser maiores que 1,50 cm.
2.5 - Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento, o piso
deverá ser rejuntado com argamassa de cimento e areia, com
teor de umidade que permita o espalhamento em todos os vãos de
rejunte, através de vassourão de piaçava.
3-EQUIPAMENTOS:
3.1 - Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabricados
em Vibro-Prensa ou equipamento similar, para que atinjam a resis-
tência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias deverão
ser fabricadas em mesas vibratórias, para que o concreto tenha
o adensamento necessário a sua resistência.
4- DIVERSOS:
4.1 - O Transporte dos materiais fabricados, da fábrica até as
vias públicas a serem pavimentadas, ficarão a cargo do licitante
vencedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o
Colchão de assentamento. O cimento e areia para o acabamento
junto às guias e rejuntamento também. Depois de executada a
pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das guias, devida-
mente compactado na largura do passeio público, ao longo da
extensão, em qualidade suficiente para seu devido escoramento.
4.2 - Limpeza geral da obra: Constará de retirada de sobras de
lajota, guias e demais entulhos que tenham ficado no local duran-
te a execução das obras.
Observação:
1º)Fica determinado que a fiscalização da Prefeitura irá fazer
coleta das amostras das lajotas nos trechos a serem implantadas
para ensaios da resistência do concreto das mesmas.
2º) A empresa contratada deverá providenciar a sinalização da
obra de acordo com as normas técnicas se responsabilizando
assim por qualquer acidente que possa ocorrer com relação ao
trafego de pedestres, veículos e demais usuários.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1 – Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiada, atra-
vés de contribuição de melhoria, a importância despendida pelo
Município, no total de R$ 60.991,91 (sessenta mil novecentos e
noventa e um reais e noventa e um centavos), levando-se em
conta a testada real beneficiada dos imóveis particulares, fican-
do a cargo da municipalidade o valor das testadas onde houver
incidências sobre áreas lindeiras a canteiros centrais ou áreas
verdes da municipalidade.
2.2 - A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a
valorização de seus imóveis na proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3 - O valor do metro linear de testada para fins de cobrança de
contribuição de melhoria da referida via publica referente a guias
e lajotas serão os seguintes:

a) Rua Capitão José Vieira Pinto – Granja Três Marias. R$
153,96.
Observação: a diferença de valores de incidência sobre testa-
das de imóveis à cima descritas, deve-se a diferença de largura
dos leitos carroçáveis, das vias públicas ora beneficiadas.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital
deverão requerer o parcelamento das contribuições de melhoria,
prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que
poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários
dos imóveis situados na via pública no local a ser executado o
serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização
sobre o imóvel, atualizado à época dos serviços acrescidos da
parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista
que estes serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mes-
mos serão executados, o fator de absorção de benefício pelo
proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços
correspondentes à testada de cada imóvel, descontados as áre-
as verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, po-
derão oferecer impugnação a qualquer dos elementos do pre-
sente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A
apresentação de impugnação não implicará na suspensão ou
inicio das obras.
Item Contribuinte Nº do Nº da Nº do lote Testada

Zona Cadastral: Setor 4 Imóvel quadra cadastral ml
cadastral

Rua Capitão José Vieira Pinto –Granja Três Marias
01 Nair Isabel Chagas 399 185 08 40,00
02 Claudio Nilson Licatti 000 142 13 40,00

Avaré, 29 de Fevereiro de 2008.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.



AVARÉ, 22 DE MARÇO DE 2008SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ10

RELATÓRIO

VALORES DOS ÚLTIMOS 4 MESES - CONSUMO DE ÁGUA EM
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE OU EM USO PELO MUNICÍPIO

PERCENTUAL DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR SECRETARIA
NO MÊS DE FEVEREIRO - FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO



AVARÉ, 22 DE MARÇO DE 2008 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 11

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 004/2008

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal que este
subscreve, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO, da Classificação Final dos candidatos aprovados
no Processo Seletivo Público de Provas e Títulos, para emprego público de:  PEB II - EDUCAÇÃO
ARTISTICA,  para contratação temporária, pela Constituição das Leis do Trabalho - CLT,  nos termos
do Edital de Processo Seletivo Público nº 004/2008.
O desempate entre candidatos, com a mesma nota final, foi feito nos termos do item 3., do Inciso V,
do Edital de Processo Seletivo nº 004/2008.
Os candidatos terão dois dias a contar da publicação da Classificação Final, para protocolar recur-
sos na Prefeitura Municipal, dirigidos ao Sr. Prefeito, a respeito do resultado final do Processo
Seletivo Público.
PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (Licenciatura Plena)
Class. Nº Inscr. Nome RG Nota Prova Título Nota Final
01º 003/08 Luciane Fatima Nogueira Martins 1.148.951 – 6 60,0 - 60,00
02º 007/08 Marcela Muniz Alvarez 20.324.246 – 4 50,0 - 50,00

PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (Pedagogia)
01º 001/08 Venicius Janoca Martins 4.421.311 – 6 62,5 11,0 73,50
02º 002/08 Cristina da Silva 6.992.435 – 2 60,0 3,0 63,00
03º 005/08 Vera Lucia de Jesus Vilela 1.194.594 – 1 62,5 - 62,50
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de março de 2008

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Na continuidade dos
serviços de pavimentação
das principais vias de
acesso interno do bairro
Costa Azul, a empresa
responsável pela execu-
ção das obras já fabricou
uma quantidade conside-
rável de lajotas para im-
plantação  nas ruas do
bairro Costa Azul, com
início previsto para esta
semana, segundo infor-
mações do proprietário
da empresa responsável.

De acordo com a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré o projeto de
pavimentação beneficiará
as Avenidas Caminho da
Praia, Marginal da Mata,
Costa Azul, Leais Paulis-
tanos, do Progresso e
Grande Lago e as Ruas
Cantinho do Mar e dos
Imigrantes.

VANESSA - SECRETARIA DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

Fabricação de lajotas para o bairro Costa Azul continua em ritmo acelerado

Lajotas são confeccionadas no próprio bairro Costa Azul

Restaurante do Camping: obra já foi contratada

Restaurante é uma antiga reivindicação dos freqüentadores do local

Em breve a Prefei-
tura da Estância Tu-
rística de Avaré dará
início em breve a cons-
trução de um Restau-
rante Panorâmico no
Camping Municipal. A
obra será realizada no

MÁRIO BIXIGA

Planta baixa do projeto do Restaurante Panorâmico

mesmo local  onde
funcionava o antigo
restaurante, que foi
demolido em 2002.

No local, a Prefei-
tura construirá um
amplo restaurante,
com visão panorâmi-

ca para a Represa de
Jurumirim.

O restaurante é uma
antiga reivindicação dos
freqüentadores do lo-
cal, que estão sem opção
desde a demolição do
antigo restaurante.


