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A Emapa 2006,
que começou na últi-
ma quarta-feira (dia
8/02) já pode ser con-
siderada uma das mai-
ores do país em ter-
mos de participação
de animais. Ao todo
são 2.850 animais de
diversas raças, núme-
ro que já supera em
50% a participação
da edição anterior,
em 2004.

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura de
Avaré, com o apoio da
TI Brazil Consultoria

Emapa tem recorde de participação de animais

em Agronegócios,
também estará pro-
vendo durante a reali-

zação da Emapa uma
série de palestras. Pa-
lestrantes de alto nível

estarão abordando te-
mas diversos com ex-
plicações simples, o

que faz com que qual-
quer pessoa interessa-
da no assunto possa

participar. Além dis-
so todas as palestras
serão gratuitas e as
inscrições serão fei-
tas no local

As palestras serão
realizadas no Pavilhão
da Prova de Laço, no
Parque de Exposições
Fernando Cruz Pi-
mentel, diariamente,
das 18h30 ás 19h30.
Para participar, o in-
teressado precisará
somente se apresen-
tar no local, no horá-
rio determinado.
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Com a proximida-
de do carnaval a Pre-
feitura da Estância
Turísticas de Avaré

Ruas de Avaré recebem
enfeites de Carnaval

está ornamentando as
principais ruas da cida-
de. Os enfeites estão
sendo colocados nas

ruas Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro,
Pernambuco e Felix
Fagundes.

O Programa Saúde
da Família (PSF) I – Dr.
Cecílio Jorge Neto esta-
rá realizando no dia 18 de
fevereiro o “Pré-carnaval
de bem com a vida”.

O evento será realiza-
do na Escola Orlando Cor-

PSF I realiza campanha de
orientação no Carnaval

tez a partir das 14 horas.
O objetivo é reunir

adolescentes a partir de
12 anos residentes na
área de atendimento do
PSF I. Estes adolescen-
tes receberão orientações
sobre a prevenção de

doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs) e os
malefícios do uso das dro-
gas. Na oportunidade
também serão distribuídas
gratuitamente preservati-
vos e anticoncepcionais a
todos os participantes.

Prefeitura inaugura ampliação da
escola do Camargo
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Empresa que pavimentará
Avenida Espanha será escolhida

na próxima semana
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Estão participando da Emapa cerca de 2.850 animais de diversas raças

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA
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ALMOXARIFADO DA SAÚDE ................................... 3732-7144

ARQUIVO MORTO .................................................... 3732-8464

AMBULATÓRIO DST / AIDS ...................................... 3732-5030

BANCO DO POVO .................................................... 3732-6101

BIBLIOTECA MUNICIPAL ............................................ 3733-6004

CAMPING MUNICIPAL ................................................ 3731-9153

CASA DA MULHER ................................................... 3732-1744

CASA  ABRIGO FEMININO ........................................ 3732-6012

CASA ABRIGO MASCULINO .................................... 3733-1967

CASA DUPIÁ ............................................................. 3731-1595

CASA TRANSITÓRIA ................................................ 3733-2157

CENTRO ADMINISTRATIVO ...................................... 3711-2533

CPD ........................................................................... 3732-5335

CENTRO EDUCAÇÃO (CENTRINHO) ........................ 3733-4775

CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA

DA SAÚDE DO TRABALHADOR .............................. 3732-7203

CENTRO COMUNITÁRIO BANDEIRANTE .................. 3732-0902

CEI JANDIRA PEREIRA .............................................. 3733-9798

CEI CAROLINA PUZIELO ........................................... 3732-4000

CEI ANA SOARES DE OLIVEIRA ............................... 3731-1441

CEI SANTA TEREZINHA ............................................ 3732-0033

CEI DONA BIDUNGA ................................................. 3733-3050

CEI DONA OLGA GIRALDI BRITO ............................. 3732-7826

CEI ANTONIA DA SILVA DIAS (BARRA GRANDE) .... 3733-6688

CEI JOSÉ MARIA PORTO .......................................... 3733-1946

CORPO DE BOMBEIROS ........................................... 3733-1563/

3732-5758/

193

CONSELHO TUTELAR .............................................. 3732-1199

COMUNIDADE TERAPÊUTA (CHÁCARA PRIMAVERA) .. 3733-2666

CSU-CENTRO SOCIAL URBANO .............................. 3732-2466

COZINHA PILOTO-DEPÓSITO ................................... 3732-5997

COZINHA PILOTO ..................................................... 3733-4885/

3733-7015

DELEGACIA- POSTO DE INVESTIGAÇÃO ............... 3733-5404

EMEI DONA ANNA NOVAES ..................................... 3733-5353/

3733-7727

EMEIEF ORLANDO CORTEZ ..................................... 3733-8246/

3733-1229

EMEIEF MANECO DIONÍSIO ....................................... 3733-9001/

3732-2411

EMEIEF PROFº ZAINE ZEQUI OLIVEIRA ................... 3733-9099/

3733-5363

EMEIEF SALIM ANTONIO CURIATI ............................. 3733-9599/

3732-2868

EMEIEF PROFº CLARINDO MACEDO ........................ 3733-3442/

3733-7019

EMEF PROFº VITOR LAMPARELLI ........................... 3732-2342/

37335225

EMEF PROFº ELIZABETH JESUS DE FREITAS ......... 3732-4200/

3733-9448

EMEIES FLÁVIO NASCIMENTO ................................. 3733-5333/

3733-6559

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

EMEIES PROFº MARIA TEREZA DE O. PICALHO ...... 3733-7017/

3733-6662

EMEI ALZIRA PAVÃO ................................................ 3733-7016

EMEIEF JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO .............. 3733-7018/

37334944

EMEF MARIA NAZARÉ ABS PIMENTEL .................... 3732-8686

EMEF LICÍNIA DE OLIVEIRA GUAZELLI ..................... 3732-8998

EMEF CELINA VILELA D. BRUNO .............................. 3731-7177

EMEF EVANI ELAINE BATOCHIO CASOLATO .......... 3731-7022

EMAPA ...................................................................... 3731-1843/

3733-1549

FEBEM ....................................................................... 3733-2677

PORTARIA DA GARAGEM ........................................ 3733-1541/

3733-1536/

3733-8866

DISK ILUMINAÇÃO .................................................... 3732-8844/

0800 707 0770

JUNTA MILITAR ......................................................... 3733-7014

PAS BOM SUCESSO ................................................. 3732-0970

PAS BAIRRO ALTO ................................................... 3732-0814

PAS BRABÂNCIA/VILA JARDIM ............................... 3733-2977

PAS VERA CRUZ ...................................................... 3733-2979

PAS JARDIM BRASIL ................................................ 3733-3044

PAS BARRA GRANDE .............................................. 3733-6677

PSF I CECÍLIO JORGE NETO ..................................... 3733-2929

PSF II FERNANDO HIRATA ........................................ 3731-2121

PSF III DANTE CAVECCI ............................................ 3732-4134

PSF IV DR. ALDO APARECIDO BANDEIRA ............... 3733-2388

POSTO DE SAÚDE .................................................... 3711-2400/

3732-9022/

0800 770 1920

PASSE ESCOLAR ..................................................... 3733-6441

PAÇO MUNICIPAL ...................................................... 3711-2500

PONTE ALTA ............................................................. 3731-4000

PROCON ................................................................... 3733-7010/

3733-7565

POLÍCIA MONTADA ................................................... 3732-3456

POSTO POLICIAL COSTA AZUL ............................... 3731-7158

PRONTO-SOCORRO ................................................. 3733-7341/

3733-7177

SECRETARIA DA SAÚDE .......................................... 3733-8277/

3732-8263

SECRETARIA DA AGRICULTURA .............................. 3733-9786

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO .................................. 3711-2211

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL .................... 3732-0282

SECRETARIA DA CULTURA ...................................... 3733-3046/

3732-5057

SECRETARIA DE TURISMO ....................................... 3732-8009

TERMINAL RODOVIÁRIO .......................................... 3732-3159

TIRO DE GUERRA ..................................................... 3732-0965

VELÓRIO MUNICIPAL ................................................ 3732-5105

SECRETARIA DA AGRICULTURA .............................. 3731-1909

ZONA AZUL .............................................................. 3732-7288

A  V  I  S  O
A Prefeitura Municipal da Estância
Turística  de Avaré, vem através de sua
Seção de Cadastro Imobiliário,  lembrar
aos senhores Contadores,  e também a
outros cidadãos que estejam
interessados em abertura de empresas
em qualquer  ramo de atividade;  que
antes que seja feito qualquer investimento
no sentido de aprovação e regularização
de um empreendimento;  a Prefeitura
deve ser consultada quanto a autorização
do uso do solo do endereço pretendido,
evitando-se  assim  eventuais prejuízos.
A referida autorização é fornecida através
de certidão, denominada  Certidão de
Uso de Solo, que será obtida junto á
Secretaria de Habitação após parecer
prévio da Seção de Cadastro Imobiliário;
ambos situados na Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.

SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
Lionete Faria Ribeiro – Supervisora

Interina
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A Emapa 2006, que
começou na última
quarta-feira (dia 8/02)
já pode ser considera-
da uma das maiores do
país em termos de par-
ticipação de animais.
Ao todo são 2.850 ani-
mais de diversas raças,
número que já supera
em 50% a participação
da edição anterior, em
2004.

Oito raças bovinas
estão participando do
evento (Nelore, Nelo-
re Mocho, Brahman,
Simental, Santa Gertru-
dis, Angus, Limousin e
Piemontês).

Criadores de várias
partes do país estão em

Emapa 2006 tem recorde de participação de animais
Avaré, como Mato
Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará, Alagoas,
Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Goiás, Bahia,
Paraná, Distrito Fede-
ral, Amazonas e Espíri-
to Santo.

Estão programados
7 leilões, sendo que
dois deles já foram re-
alizados, na quinta e
sexta-feira, ambos da
raça Nelore. Neste sá-
bado acontecem dois
leilões da raça Nelore
Mocho. No dia 16/02
o leilão será da raça
Brahman, no dia 17 da
raça Simental e no dia
18 outro da raça Brah-
man. De acordo com a

organização do evento,
os leilões deverão co-
mercializar cerca de
230 animais e gerará um
faturamento de R$ 4,5
milhões, ultrapassando
os R$ 3 milhões de
2004.

Os julgamentos
acontecem todos os
dias do evento sendo
que as raças Nelore,
Nelore Mocho e San-
ta Gertrudis estão
sendo julgadas no pri-
meiro turno, que vai
até o dia 12. De 13 a
19 acontece o julga-
mento das  raças
Brahman, Angus, Li-
mousim, Simental e
Piemontês.

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura de
Avaré, com o apoio da
TI Brazil Consultoria em
Agronegócios, estará
provendo durante a re-
alização da Emapa uma
série de palestras. Pales-
trantes de alto nível es-
tarão abordando temas
diversos com explica-
ções simples, o que faz
com que qualquer pes-
soa interessada no as-
sunto possa participar.
Além disso todas as pa-
lestras serão gratuitas e
as inscrições serão fei-
tas no local

As palestras serão
realizadas no Pavilhão da
Prova de Laço, no Par-
que de Exposições Fer-
nando Cruz Pimentel, di-
ariamente, das 18h30 ás
19h30. Para participar, o
interessado precisará so-
mente se apresentar no

Secretaria da Agricultura
promove palestras na Emapa

local, no horário deter-
minado.

A primeira palestra
acontece no dia 11,
quando Marcelo Holmo
Rocha, do Instituto Gê-
nesis, falará sobre o Eu-
repGap, programa de
qualidade para forneci-
mento de carne para
mercados exigentes. No
dia 12, Luiz Faraldo,
consultor, abordará te-
mas relacionados á sani-
dade animal, como as
doenças da Febre Afto-
sa e Brucelose. No dia
13, João Rosseto Júni-
or, consultor da Embra-
pa, será o responsável
pela palestra que abor-
dará “sistemas rotacio-
nados de pastagem”. Dia
14 será a vez de Marco
Antônio Cucco, da Sigo
Homeopatia, palestrar
sobre o uso da homeo-
patia na pecuária. Já no

dia 15, Lauriston Berpelli
Fernandes, da Premix, fi-
cará a cargo do tema
“Alimentos e alimentação
de ovinos”. Posterior-
mente, em 16, Leonel Al-
meida, do Frigoclass, ex-
planará sobre “Produto
de qualidade comprova-
da tem valor agregado”.
No penúltimo dia (17/02)
Luiz Kepli, da Nidera Se-
mentes, falará sobre a
excelência na nutrição
animal via silagem. Em
sua palestra, apresentará
métodos de uso e mane-
jo de silagem de milho e
soja na nutrição animal.
Para encerrar a progra-
mação das palestras, no
dia 18, Ricardo Hindy, da
União Corretora tratará
sobre a BM&F (Bolsa
de Mercadorias & Futu-
ros), administração dos
riscos de variação de pre-
ços do na pecuária.

De 13 a 19 de fe-
vereiro a Associação
dos Muladeiros reali-
zará o curso de doma
racional. O objetivo é
qualificar profissionais
envolvidos diretamen-
te com o gado. O cur-
so será ministrado pelo
instrutor Paulo Cunha
e acontecerá na Pista
de Prova do Laço,
onde os alunos pode-
rão conferir e aprender
a forma mais indicada

Curso de Doma Racional
da relação homem e ani-
mal e, técnicas para
acalma-los sem brutali-
dade, a manuseá-los
com mais segurança e
como conquistar a con-
fiança do animal. Tudo
isso para que conduzam
os animais corretamen-
te em pistas de julga-
mento e em leilões e até
mesmo á campo.
Ao todo, o curso terá 56
horas/aula e os alunos
receberão material

apostilado, refeição
além de terem á dispo-
sição, como exemplo,
animais chucros que
passarão pelo proces-
so da Doma. Os inte-
ressados deverão en-
trar em contato com
Sindicato Rural de
Avaré, através do te-
lefone (14) 3733-
5666 e fazer a inscri-
ção. São 20 vagas dis-
poníveis e o curso é
gratuito.

MÁRIO BIXIGA

Criadores de várias partes do país estão em Avaré

Animais de 7 raças diferentes estão participando da Emapa
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RELATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

EXERCÍCIO – 2005

SESSÕES REALIZADAS

· ORDINÁRIAS ........................... 39
· EXTRAORDINÁRIAS ............... 94
· ESPECIAIS ............................... 02
· TOTAL DE REUNIÕES ............. 135
· TERMOS DE REUNIÕES .......... 01
· TOTAL GERAL ........................ 136

REGISTRO DE COMPARECIMENTO ÀS SESSÕES

Nº de Ord. Nome dos Vereadores Ord.Extr.Esp. Total
1º Geraldo Laudemir Urbano da Costa 94 39 03 136
1º Júlio César Theodoro 94 39 03 136
1º Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci94 39 03 136
1º Rosângela Paulucci Paixão Pereira 94 39 03 136
2º José Ricardo Cardozo Barreto 93 38 03 134
3º Roberto Araujo 92 38 02 133
4º Luiz Otávio Clivatti 91 37 03 131
5º Aparecido Fernandes Junior 92 35 03 130
6º Gilberto Dias Soares 91 36 03 130
7º Marialva Araujo de Souza Biazon 88 23 03 114
8º Benami Francis Dicler – suplente 05 15 00 20

SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS

FORAM REALIZADAS 03 (TRES) SESSÕES ESPECIAIS DURAN-
TE O EXERCÍCIO DE 2.005.

· 01.01.2005 – Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
· 01.01.2005 – Eleição da Mesa Diretora dos trabalhos da Câma-
ra Municipal para o biênio 2005/2006;
· 22.04.2005 – Entrega de Título de Cidadão Avareense ao Sr.
Fábio de Sales Meirelles.
· 29.06.2005 – Sessão Solene entrega Honraria “Bombeiro do
Ano”;
· 07.07.2005 – Sessão Solene 130 anos de emancipação políti-
ca-administrativa de Avaré;
· 30.09.2005 – Sessão Solene entrega de Medalha do Mérito
Legislativo “ Maneco Dionísio”.

TERMOS DE REUNIÕES

Não foram realizadas Sessões no dia 07 de fevereiro de 2.005,
tendo sido lavrado Termo de Reunião no Livro de Atas, bem
como a expedição de Ato da Mesa.

· 07/02/2005 – Ponto Facultativo decretado em virtude da véspe-
ra do feriado de “Carnaval”.

MOVIMENTO GERAL DA SECRETARIA EM 2005

Tipo ..............................................................Qtde. produzida
· Requerimentos Apresentados ............................. 2.165
· Indicações Apresentadas ..................................... 999
· Projetos de Decretos Legislativos ......................... 12
· Projetos de Lei Apresentados ............................... 195
· Projetos de Resolução ........................................... 29
· Mensagens do Prefeito ......................................... 168
· Autógrafos Expedidos ........................................... 126
· Circulares Expedidas aos Srs. Vereadores
contendo “O Avulso da Matéria” Discutida e
Comunicações Diversas .......................................... 47
· Ofícios Recebidos das Secretarias Municipais .... Diversos
· Processos Formados ............................................ 346
· Ofícios Expedidos em geral ................................. 1641
· Telegramas Recebidos ...................................... Diversos
· Correspondências recebidas de Câmaras
Municipais ............................................................ Diversas
· Convites para Sessão Especial Enviados
às Autoridades (além de elevado número
 entregue aos homenageados,
para distribuição) ................................................ Diversos
· Cartões Recebidos ............................................ Diversos
· Moções ................................................................... 40
· Ofícios Expedidos pela Diretoria e Secretaria ...... 339
· Ofícios Circulares Expedidos ................................ 353
· Impressos, Revistas, Boletins, Etc. .................. Diversos
· Mensagens Publicadas nos Jornais Locais ..... Diversas

Foram lavradas durante o ano 135 (cento e trinta e cinco) Atas
de Reuniões Ordinárias, Extraordinárias e Especiais, além de 01
(um) Termo de Reunião.

As Indicações apresentadas, em número de 999 (novecentas e
noventa e nove), foram encaminhadas pela Secretaria através
de ofícios ao Senhor Prefeito Municipal, enquanto os Requeri-
mentos, em número de 2.165 (dois mil cento e sessenta e cinco)
foram transcritos na íntegra nas correspondências expedidas
àqueles a quem eram destinados.
Foram elaboradas Folhas de Pagamento dos Senhores Verea-
dores, em conformidade com os subsídios instituídos pela Lei nº
647, de 1º de outubro de 2.004
Constaram dos “Avulsos” distribuídos aos Senhores Vereado-
res pela Secretaria, 47 (quarenta e sete) Circulares, a transcri-
ção de toda matéria discutida inclusive os pareceres emitidos
pelas Comissões Competentes.
PROCESSOS ELABORADOS EM 2005

Tipo ................................................................... Quantidade
Projetos de Lei ........................................................... 195
Projetos de Decreto Legislativo ................................. 12
Projetos de Resolução ............................................... 29
Projetos de Emenda à Lei Orgânica ........................... 03
Processos Diversos .................................................. 108
Processos formados por requerimentos de
Vereadores ................................................................. 66
Balancetes da Prefeitura ........................................... 12
Balancetes da Câmara ............................................... 12
Processos veiculando prestação de contas da SEME .... 01
Processo do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, referente às contas da Prefeitura
Municipal, exercícios 2000 e 2002. ........................... 02
Comissão Parlamentar de Inquérito (Relatório
Final da CPI que visa investigar possíveis
irregularidades no Processo Licitatório nº 74/05,
 convite nº 035/05 da Prefeitura Municipal. ............... 01
Projetos de Loteamento .............................................. 01
Composição das Comissões Permanentes ............... 01
Relatório dos recursos arrecadados com infrações
de trânsito em 2004 e (relatórios atividades
Prefeitura encaminhado ao T.C.) ................................ 02
Moção de Repúdio ...................................................... 02
Comissão de Sindicância ........................................... 01
Vetos apostos pelo Senhor Prefeito
Municipal (razões do veto) ........................................ 08
Total .......................................................................... 347

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS EM 2005

Autores ................................................................... Qtde.
Prefeito Municipal ....................................................... 170
Gilberto Dias Soares ................................................... 08
José Ricardo Cardozo Barreto ................................... 05
Marialva Araújo de Souza Biazon ............................... 03
Aparecido Fernandes Júnior ...................................... 02
Mesa da Câmara ......................................................... 02
Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci ........................ 02
Rosângela Paulucci Paixão Pereira ............................ 01
Luiz Otávio Clivatti ....................................................... 01
Júlio César Theodoro .................................................. 01
TOTAL ........................................................................ 195

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS
EM 2005

Autores ........................................................................ Qtde.
Mesa Diretora da Câmara ................................................ 04
José Ricardo Cardozo Barreto ........................................ 03
Júlio César Theodoro ....................................................... 02
Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor . 01
Roberto Araujo ................................................................. 01
Rosangela Paulucci Paixão Pereira ................................. 01
TOTAL .............................................................................. 12

PROJETOS DE RESOLUÇÃO APRESENTADOS EM 2005

Autores ....................................................................... Qtde.
Mesa Diretora da Câmara ............................................... 24
Júlio César Theodoro ...................................................... 03
José Ricardo Cardozo Barreto ....................................... 01
Roberto Araujo ................................................................ 01
TOTAL ............................................................................. 29

PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA APRESENTADOS
EM 2005

Autores ....................................................................... Qtde.
Mesa Diretora da Câmara ............................................... 02
José Ricardo Cardozo Barreto e outros ......................... 01
TOTAL ............................................................................. 03

LEGISLATIVO
PROJETOS DE LEI RETIRADOS
Autores ................................................................... Qtde.
Prefeito Municipal ........................................................ 43
Gilberto Dias Soares ................................................... 01
José Ricardo Cardozo Barreto ................................... 01
Luiz Otávio Clivatti ....................................................... 01
Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci ........................ 01
TOTAL ......................................................................... 47

PROJETOS DE LEI ARQUIVADOS

Autores .................................................................. Qtde.
Prefeito Municipal ....................................................... 01
TOTAL ........................................................................ 01

PROJETOS DE LEI REJEITADOS

Autores ................................................................. Qtde.
Prefeito Municipal ...................................................... 08
Júlio César Theodoro ................................................ 01
TOTAL ........................................................................ 09

PROJETOS DE LEI NÃO DELIBERADOS ATÉ O FINAL DO EXER-
CÍCIO (TRAMITANDO)

Autores .................................................................. Qtde.
Prefeito Municipal ....................................................... 07
Gilberto Dias Soares .................................................. 04
Marialva Araújo de Souza Biazon .............................. 02
TOTAL ........................................................................ 13

REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELOS SENHORES VERE-
ADORES

Nº de Ord. Vereador Total
1º José Ricardo Cardozo Barreto 438
2º Gilberto Dias Soares 309
3º Roberto Araujo 238
4º Luiz Otávio Clivatti 205
5º Júlio César Theodoro 204
6º Rosângela Paulucci Paixão Pereira 189
7º Marialva Araújo de Souza Biazon 160
8º Geraldo Laudemir Urbano da Costa 144
9º Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci 132
10º Aparecido Fernandes Junior 129
11º Benami Francis Dicler 014
12º José Carlos de Arruda Campos 002
Obs: Requerimentos de pesar elaborados no
recesso Parlamentar do final de 2004 e
votados na primeira Sessão Ordinária de 2005
13º Mesa 001
TOTAL 2165

INDICAÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES

Nº de Ord.Vereador Total
1º Geraldo Laudemir Urbano da Costa 232
2º Júlio César Theodoro 145
3º Aparecido Fernandes Junior 117
4º Gilberto Dias Soares 114
5º Roberto Araujo 092
6º Rosângela Paulucci Paixão Pereira 084
7º Luiz Otávio Clivatti 083
8º José Ricardo Cardozo Barreto 066
9º Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci 042
10º Marialva Araujo de Souza Biazon 018
11º Benami Francis Dicler 006
TOTAL 999

Em 29/08/2005 – Foi concedida mediante deliberação Plenária
licença por 30 dias a Vereadora Marialva Araújo de Souza Bia-
zon, tendo sido substituída pelo suplente Benami Francis Dicler.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Rosângela Paulucci Paixão Pereira Presidente PMDB
Gilberto Dias Soares Vice-Presidente PSB
Júlio César Theodoro Secretário PL

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E DIREITO DO CON-
SUMIDOR
Marialva Araujo de Souza Biazon Presidente PT
Júlio César Theodoro Vice-Presidente PL
Gilberto Dias Soares Secretário PSB
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COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gilberto Dias Soares Presidente PSB
Rosângela Paulucci Paixão Pereira Vice-Presidente PMDB
Geraldo Laudemir Urbano da Costa Secretário PFL

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci Presidente PMDB
Aparecido Fernandes Júnior Vice-Presidente PSDB
Luiz Otávio Clivatti Secretário

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE E
DIREITOS HUMANOS
Aparecido Fernandes Júnior Presidente PSDB
Marialva Araujo de Souza Biazon Vice-Presidente PT
Roberto Araujo Secretário PFL

COMISSÃO DA CIDADANIA E DEFESA DA MULHER
Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci Presidente PMDB
Marialva Araujo de Souza Biazon Vice-Presidente PT
Roberto Araujo Secretário PFL

As Comissões Permanentes acima forma eleitas em data de 02/
01/2005 para o Biênio 2005/2006.

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS, ELEITA EM 01/01/2005
(Biênio 1º/01/2005 a 31/12/2006)

Presidente JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Vice-Presidente ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
1º Secretário MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
2º Secretário APARECIDO FERNANDES JUNIOR
Tesoureiro GILBERTO DIAS SOARES

VEREADORES

Nº de Ord. Nome dos Vereadores Partidos
1º JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO PSDB
2º ROSANA ALICE RIBEIRO UBALDO PAULUCCI PMDB
3º MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON PT
4º APARECIDO FERNANDES JÚNIOR PSDB
5º GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA PFL
6º GILBERTO DIAS SOARES PSB
7º JÚLIO CÉSAR THEODORO PL
8º LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
9º ROBERTO ARAUJO PFL
10º ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA PMDB
11º BENAMI FRANCIS DICLER (suplente) PT

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO

Nome do Funcionário Função
Alaíde Valdinéia Ferreira Assessora Parlamentar
Cristiano A. Porto Ferreira Secretário-Diretor Geral
Eduardo André Campanille Chefe da Divisão de

Informática
Fabiana de Castro Medaglia Assessora Parlamentar
Irany Fragoso Fidêncio Chefe da Divisão de

Documentação
José Fernando Theodoro da Silva Assessor de Imprensa
José Ricardo de Oliveira Assessor Parlamentar
Leroy Amarilha Freitas Assessor Jurídico
Maria Carolina Fogaça Assessora Parlamentar
Maria de Fátima Gomes Assessora Parlamentar

QUADRO ESTAGIÁRIOS - CIEE
Nome do Funcionário Função
Evelise Aparecida B. Scarcelli Estagiária do CIEE – Área

Administrativa
Géssica Adriana Lopes Nery Estagiária CIEE –

Departamento Jurídico
Jefferson Aparecido Carvalho Estagiário do CIEE - Área

Administrativa
Vanessa Aparecida de Oliveira Estagiária do CIEE –

Informática

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO EXECUTIVO CEDIDOS AO
LEGISLATIVO
Ana Lúcia de S. Vilhena Fragoso Auxiliar de Contabilidade
Ana Paula Alves Escrituraria
Benedita Aparecida da Silva Auxiliar de Serviços Gerais
Doralice Aparecida de Souza Escrituraria
Gesiel Theodoro da Silva Júnior Agente de Comunicação
João Batista Moraes Motorista
João Batista Pereira de Souza Vigia Noturno
Luiz Carlos do Espírito Santo Supervisor de Contabilidade
Marcelo Holtz de Almeida Auxiliar de Expediente

Marcelo Onellas Fragozo Procurador
Maria Aparecida Lelis Teixeira Telefonista
Maria Eduarda Gallerani R. de Souza Escrituraria
Rosilda Pires Manoel Lelis Auxiliar de Serviços Gerais
Selma Cristina Prieto Castanho Copeira
Sidney Mariano da Silva Vigia Noturno
Silvio Jefferson Gonçalves Motorista

O Plenário “Éruce Paulucci” foi cedido para várias ocasiões du-
rante o ano de 2005, envolvendo reuniões partidárias, audiênci-
as públicas, palestras, cursos, convenções, entre outros even-
tos, com fins educacionais e de interesse público.
O presente relatório foi elaborado pelo funcionário CRISTIANO
AUGUSTO PORTO FERREIRA, Secretário-Diretor Geral da Câ-
mara Municipal da Estância Turística de Avaré, com a colabora-
ção das funcionárias IRANY FRAGOZO FIDÊNCIO e DORALICE
APARECIDA DE SOUZA.
Avaré, ao 06 de janeiro de 2.006.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral

Requerimentos aprovados
Sessão dia 06/02/06

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

com a devida Reposta)

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Pesar falecimento da Sra. BENEDITA MODESTO RIBEIRO
- Pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Prefeito de Itatinga,
Sr. ARISTEU PEDROSO DE ALMEIDA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. FAUSTO DOS SANTOS RODRI-
GUES.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Votos de parabenização aos vereadores Gilberto Dias Soares
(Giba) e Aparecido Fernandes Júnior (Gato), pela participação
na 60ª Corrida de São Silvestre de Avaré, sendo Gilberto Dias
Soares um dos atletas avareenses a participar mais vezes des-
sa prova, tendo participado das ultimas 19 edições dessa famo-
sa e tradicional corrida avareense.
- Votos de parabenizações à atleta Jeniffer Araújo dos Santos,
pela conquista do 1º Lugar da Categoria Geral Feminina na 60ª
São Silvestre de Avaré, realizada em 31 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenizações ao atleta Paulo Victor Lunkes, pela
conquista do 1º Lugar da Categoria Geral Masculina na “60ª São
Silvestre de Avaré”, realizada em 31 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenizações à Equipe Ala/Medical, pela conquista
do 1º Lugar na “60ª São Silvestre de Avaré”, realizada em 31 de
dezembro de 2005.
- Parabenizações ao atleta Marco Antônio Delfino, pela conquis-
ta do 1º Lugar da Categoria Atleta de Avaré na “60ª São Silves-
tre de Avaré”, realizada em 31 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenizações ao atleta Santiago Francisco Araújo,
pela conquista do 1º Lugar na Categoria Veteranos “A” na “60ª
São Silvestre de Avaré”, realizada em 31 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenizações ao atleta José Pereira de Sena, pela
conquista do 1º Lugar na Categoria Veteranos “B” na “60ª São
Silvestre de Avaré”, realizada em 31 de dezembro de 2005.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao Gerente de Ação Regional da CDHU, Sr. Carlos Roberto
Ladeira, para que tome as devidas providências em relação à
área destinada ao comércio do Conjunto Habitacional Água do
Camargo, uma vez que a mesma encontra-se abandonada, com
mato alto e sendo usada como depósito de lixo e criadouro de
animais peçonhentos, pondo em risco a saúde dos moradores e
principalmente das crianças que lá residem.

José Aparecido Júnior – 2O. Secretário
- À SABESP, no sentido de que a mesma, quando do término de
reparos de vazamentos nas ruas da cidade, venha a observar
o nivelamento da pavimentação.
- Votos de parabenização aos atletas do Clube Avareense da
Terceira Idade (CATI), pela brilhante participação nos Jogos Re-
gionais do Idoso, realizados na cidade de Jaú, quando, dentre
54 cidades participantes, Avaré conquistou um honroso 8º Lu-
gar, melhor classificação até hoje, sendo que Avaré conquistou
na Natação, Categoria A, o 1º Lugar com a atleta Helenir, na
Categoria C, o 3º Lugar com a atleta Rosa, no Jogo de Buraco o
5º Lugar e na Dança de Salão o 4º lugar.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ABNER VAZ.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Secretário Estadual da Habitação, para que seja
estudada a viabilidade das casas construídas pela CDHU serem
aparelhadas com sistema solar de energia, seguindo estudos e
exemplos da vila construída na cidade do Rio de Janeiro.
- À empresa que está construindo a escola municipal do Bairro
Vera Cruz, para que informe esta Casa de Leis a causa da
queda do muro da escola ainda em construção, no início do mês.
- À concessionária do terminal rodoviário, procedo ao reparo do
relógio, o que tem causado perda de embargues, principalmente
de idosos, bem como instale em seu interior o mapa da cidade.
- Neste ano em que a Igreja Católica tem como tema da Campa-
nha da Fraternidade “Levanta-te vem para o meio”, em defesa
dos portadores de deficiências físicas, requeiro ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que inicie, como presente e aderência à cam-
panha fraternal, o rebaixamento de todas as guias de nossa
cidade, iniciando pelo centro comercial, prédios públicos, esten-
do para a periferia.

Júlio César Theodoro
- Votos de parabenização aos formandos do Curso de Técnico
em Química do Colégio Vitória,  que realizou-se no último dia 20
de janeiro, no Teatro Municipal, nesta cidade de Avaré.
- Votos de parabenização à Associação de Moradores do Bairro
Vila Martins I, II e Bairro Três Corações, pela realização do almo-
ço de Natal, além da entrega de presentes às crianças do bairro.
- Votos de parabenização  à Igreja Metodista, pela Cantata de
Natal “Porque o menino nos nasceu”, apresentada pelo Coral da
igreja no dia 18 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenização ao Ministério Igreja em Células, pela
Cantata de Natal apresentada pelo Coral da igreja, realizado no
dia 21 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenização à Primeira Igreja Presbiteriana Indepen-
dente de Avaré, pela Audição de Natal, apresentada com o Coral
da Igreja Metodista,  realizado no dia 22 de dezembro de 2005.
- Votos de parabenização à Secretária Municipal do Bem Estar
Social, Sra. Eunice Aparecida Costa Silvestre e equipe, pelo
sucesso da Festa de Natal realizada no recinto da Emapa, dia 24
de Dezembro de 2005, que contou com distribuição de presen-
tes para crianças carentes de nosso município.
- Votos de parabenização, através do Secretário Municipal de
Esportes, Sr. José do Santos Callado Neto, à Comissão Organi-
zadora da 60ª Corrida de São Silvestre,  pela realização no dia
31 de dezembro de 2005, de mais uma edição brilhante desta
que é a mais antiga prova pedestre do interior do país.
- Votos de parabenização a Equipe do PSF II - Fernando Hirata,
através da Senhora Simone Cristiane Matias - Assistente Social,
pela iniciativa da distribuição de panetones (fruto de doações),
representando a 1ª ação do Projeto Social “Vida Nova”, realiza-
da no dia 22 de dezembro de 2005, no próprio PSF.
- Votos de parabenização à Associação de Moradores do Bairro
Parque Industrial Jurumirim, pela realização da entrega de pre-
sentes de Natal às crianças do bairro.
- Votos de parabenizações à Comissão Organizadora do 2º
Almoço Comunitário de Natal e ao Clube da Viola e Sanfona de
Avaré, extensivos a todos os voluntários e colaboradores, pela
realização, no dia 18 de dezembro de 2005, de mais este evento
em prol dos menos afortunados  de nossa querida cidade.
- Pesar pelo falecimento do Sra. NEUSA SILVÉRIO RAMOS DOS REIS.
- Pesar pelo falecimento do Sr. EUCRIDIO GOMES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. SEBASTIÃO RODRIGUES
DOS SANTOS.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BRAS MARTINS DE SOUZA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. GABRIEL CARROZZA NETTO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ISABEL ALIS GOMES
- Pesar falecimento Sra. ANA MARIA SOARES DE NORONHA.
- Pesar falecimento Sr. JOÃO CASTANHEIRO.
- Pesar falecimento Sr. BENEDITO VICENTE.
- Pesar falecimento da Sra. EMILIA NUNES DE OLIVEIRA.
- Pesar falecimento do Sr. JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. AYAKO SASAKI MATSURA.
- Pesar pelo falecimento da Sra. CECÍLIA DE CAMARGO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ZILDA HENNEBERG.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ AYRES DE OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. MOISÉS MARIA JUSTINO.
 - Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA LÚCIA CHIARO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA CÉLIA DOS SANTOS.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ÉLIO NASTÁCIO DE LIMA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. SEBASTIÃO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. VICTORINO HASHIMOTO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO DOS SANTOS.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ALCIDES DE SOUZA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS.
- Pesar pelo falecimento da Sra. LÉIA DIAS.
- Pesar pelo falecimento da Sra. JOANA PEREIRA FERNANDES.
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- Pesar pelo falecimento da Sra. PAULINA DAS DORES OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. MILTON DOS SANTOS.
- Pesar pelo falecimento da Sra. IRACEMA FERREIRA DA SILVA
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA DAS DORES CARVALHO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. AYAKO SAKAI.
- Pesar pelo falecimento do Sra. LUZIA ALVES NUNES DA SILVA.
- Pesar falecimento Sra. APARECIDA BULGARI DOS SANTOS.
- Pesar falecimento da Sra. GENNY SILVA CANTO GOMES.
- Pesar pelo falecimento da Sra. JANAINA RODRIGUES DE SOU-
ZA MACHADO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO SANTINI.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO SIQUEIRA SILVA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ROBERTO CUSTÓDIO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. HELENA GLADES PEREIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. CLAUDINEI MOREIRA.
- Pesar pelo falecimento de JOSÉ BUENO DE MORAES.
- Pesar falecimento da Sra. JOSELINA DE BARROS SOUZA.
- Pesar falecimento da Sra VALDELICE ALMEIDA MARQUES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JORGE RUYS GARCIA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ BENEDICTO.
- Pesar  pelo falecimento do Sr. MANOEL BENEDITO RODRIGUES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO BENVINDO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. LEONICE APARECIDA BARBO-
SA DA SILVA.
- Pesar falecimento Sr. JULIANO FRANCISCO RODRIGUES DOS
SANTOS.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ROSA NUNES BIANCHI
- Pesar pelo falecimento do Sr. ROBERTO CAVINI
- Pesar falecimento do Sr. JOÃO APARECIDO MANOEL.
- Pesar falecimento do Sr. LUIZ ANTONIO DE TOLEDO PIZA.
- Pesar pelo falecimento do ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA

Vereador Luiz Otávio Clivatti
- Votos de parabenização à Diretoria, funcionários e associa-
dos do Centro Avareense, pela comemoração dos 80 anos des-
se tão conhecido e conceituado clube.
- Pesar falecimento Sra. CLARA NESPERGE FUSCO.

Vereador Roberto Araújo
- Pesar pelo falecimento do Sr. ALFREDO AVELINO FERREIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ALFREDO AVELINO FERREIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. WILSON MASSIMILIANO ANTO-
NANGELO.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- À Avaré-Prev para que ela possa proporcionar aos funcioná-
rios públicos municipais cursos visando a conscientização de
previdência pública.
- À Avaré-Prev para que informe esta casa de leis qual o valor
da custódia dos títulos federais adquiridos pelo referido instituto
em instituições financeiras.

Indicações aprovadas na sessão do dia 06/02/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a limpeza do terreno localizado ao lado da
residência sito à Rua Benedito Ailton Camilo de Souza nº 136,
Bairro Brasil Novo, uma vez que o acúmulo de lixo está contribu-
indo para a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor competen-
te, providencie a limpeza do terreno localizado na Rua Felipe Licate,
altura do número 40, uma vez que o acúmulo de lixo está contribu-
indo para a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a pavimentação asfáltica da Avenida Itália, no
Bairro Jardim Europa, uma vez que a referida via localiza-se
atrás de um Centro Universitário e se encontra com muitos bura-
cos, mato e entulhos, e em dias de chuva o tráfego de carros e
a passagem de pedestres ficam comprometidas.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a limpeza na área localizada à Rua Rio de
Janeiro, ao lado do número 2267.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, esteja disponibilizando transporte aos servidores que
encerram seu expediente após as 22:00 horas, uma vez que
neste horário não há transporte urbano, gerando insegurança a
estes trabalhadores, já que os mesmos fazem o trajeto a pé de
seus locais de trabalho até suas residências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a limpeza no Bairro Vila Esperança, principal-
mente na Rua Nestor Rodrigues Pedroso entre os números 155

e 91, pois os moradores estão reclamando que o mato está
muito alto e na referida rua foram encontrados vários animais
peçonhentos.

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através do setor competente,
possa estar concluindo a obra inicia da esquina da Avenida
Espanha com a Rua Antonieta Paulucci em frente ao terreno da
A.P.C.D.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie reparos na sarjeta localizada defronte ao número
842 da Rua Voluntários de Avaré - Bairro Jardim Santa Cruz,
visto que a mesma está afundando e afetando o corredor da
residência, que se encontra totalmente oco, o que vem causan-
do transtornos e perigo aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar nivelando a confluência
das ruas Maestro Itagiba e Genésio Ferrante, visto que, toda
vez que chove, água e sujeira se acumulam em frente às casas.
Vale ressaltar que, quando não chove, moradores do Condomí-
nio dos Médicos soltam água de piscinas e esgotos, formando
um limbo escorregadio, o que já causou acidente no local.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar colocando uma ambulân-
cia de plantão no Largo São João, durante a realização dos já
tradicionais bailes de Sábado e Domingo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através da Secretaria
Municipal de Esportes, estude a possibilidade de estar promo-
vendo campeonatos nas categorias mirim, infantil e juvenil, con-
forme pedidos de munícipes feitos a este Vereador.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar comprando um micro ôni-
bus para Secretaria Municipal de Esportes, no sentido de estar
facilitando o transporte de atletas para participação em eventos
esportivos realizados em outros municípios.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar aumentando a quantidade
de salva-vidas no Camping Municipal, no sentido de estar garan-
tindo maior segurança aos banhistas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie com urgência a instalação de placa de sinali-
zação “PARE”, nos bairros da cidade, uma vez que veículos
trafegam sem respeitar o limite de velocidade, pondo em risco a
segurança de pedestres e demais condutores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, possa de estar entregando o Semanário Oficial do Municí-
pio a população da Zona Rural, uma vez que este Vereador foi
procurado pela população reclamando da dificuldade em acom-
panhar o trabalho da Prefeitura e vereadores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através dos setores
competentes, estude a possibilidade de estar implantando no-
vos projetos esportivos nos bairros periféricos da cidade, como
quadras poliesportivas e pistas de skate.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar fornecendo um carro ao
Sr. Benedito da Silva, Coordenador da Secretaria Municipal de
Esportes, para estar acompanhando mais os bairros das perife-
rias, uma vez que estes se encontram abandonados.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar providenciando coletes
aos vigias noturnos municipais, no sentido de facilitar a identifi-
cação dos mesmos pela população, bem como pelas autorida-
des policiais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar reformando a escola “Dona
Cota Leonel”, no Bairro Alto da Boa Vista, visto que a mesma
necessita urgentemente de reformas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar fazendo a limpeza de
todos os terrenos das periferias, uma vez que os moradores
destes bairros vêm reclamando da invasão de suas casas por
insetos e animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar construindo uma creche
no Bairro Vila Martins III, no sentido de estar atendendo solicita-
ção das mães que trabalham fora e não têm com quem deixarem
seus filhos.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o setor responsável pela
conservação de estradas rurais recupere o leito carroçável das
Estradas do Bairro das Rochas, que estão inacessíveis, segun-
do reclamos de usuários das mesmas, na data de hoje.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o setor responsável pela

limpeza pública proceda a limpeza da praça existente nas imedi-
ações da rua Geraldo José Silvestre, onde apresenta mato alto,
com o surgimento de bichos peçonhentos, ratos, etc., prejudi-
cando os habitantes daquela área.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que o setor responsável pela
conservação das estradas rurais proceda ao alargamento da
estrada que dá acesso ao pesqueiro do “Villen”, onde a mesma
foi estreita, prejudicando o tráfego de veículos, limitando a sua
largura. Interessados já contataram o Secretário do Sistema
Viário e estão no aguardo de providências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, que
através da Secretaria Municipal de Saúde construa em nossa
cidade um Centro de Fisioterapia.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente, proceda ao corte da árvore seca, que
fora atacada por vândalos (possivelmente com veneno), na rua
São Paulo, defronte ao nº 987, a qual poderá a qualquer momen-
to ocasionar algum acidente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que o setor competente da limpeza
pública proceda à varredura das ruas do Parque Industrial Juru-
mirim, onde em algumas ruas têm entulhos e sujeiras em seu leito
carroçáveis e próximas às guias e sarjetas. No mesmo sentido
que seja melhorado, com a recuperação do piso, o acesso ao
Bairro Industrial Jurumirim, próximo à garagem do DER.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que o setor competente da Prefei-
tura tampe o buraco existente na Rua São Paulo (região central),
defronte ao nº 1373.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de ser
criado em nosso município o Conselho Municipal do Comércio e
Desenvolvimento Industrial e Geração de Empregos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através da Secretaria Munici-
pal da Saúde, contrate fisioterapeutas para dar atendimento na
Santa Casa Local, devido ao aumento de pacientes que recor-
rem a esse atendimento especializado, e à deficiência no setor.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que o responsável do sistema
viário do município pinte faixa de pedestres nas esquinas das
ruas Pernambuco com a rua Santa Catarina.
- Ao responsável pela manutenção das estradas rurais, proce-
da o reparo ao mata-burro da estrada rural Pesqueiro do Porto-
Cutrale-Roberto Rowe.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, adquira um veículo ou ceda um outro em condições de uso
para o Conselho Tutelar Municipal, a fim de atender com maior
competência as nossas crianças.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente do município, proceda ao reparo do buraco existente na
rua Domiciano Santana, defronte ao nº 464, que seja tampado,
recuperando o leito carroçável da mesma.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude  a possibilidade da concretização de um Projeto
para construção de um segundo Teatro Municipal com no mínimo
500 lugares, visto que a área cultural vem se desenvolvendo
cada vez mais, sendo o setor cultural de grande destaque den-
tro de Avaré como Estância Turística.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude  a possibilidade de incluir no calendário oficial da
cidade a “FESTA DO DOCE”, a fim de divulgar o doce avareense,
um atrativo gastronômico da Estância Turística de Avaré, que
proporcionará benefícios  à cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através de setor compe-
tente, proceda a instalação de uma boca de lobo no final da Rua
Professora Alzira Pavão, no Bairro Alto, visto que toda água da
chuva desce com velocidade, desembocando e invadindo as
últimas residências, uma vez que essa rua foi anteriormente
asfaltada, sem a colocação de boca de lobo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através de setor compe-
tente, proceda a limpeza do terreno sito à Rua Sol Nascente, no
Bairro Costa Azul, ao lado da residência nº 177, uma vez que
todo entulho e sujeira estão sendo ali acumulados, contribuindo
para a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através de setor compe-
tente, providencie iluminação na Rua Sol Nascente, no Bairro
Costa Azul, uma vez que a referida via se encontra totalmente
às escuras, gerando apreensão e insegurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie o calçamento da Rua Paineiras, no Bairro Alto da
Boa Vista.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através do setor competente,
proceda à instalação de iluminação na estrada que dá acesso à
Instituição Padre Emilio Immoos até o Bairro Ipiranga, visto que é
uma estrada de terra e não há iluminação nenhuma, vale ressal-
tar que já existem postes no local, facilitando tal procedimento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, proceda ao conserto da rua que dá acesso ao portão de
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descarga da empresa Sonata, visto que a mesma encontra-se
intransitável, causando sérios transtornos aos usuários.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, tome as devidas providências em relação ao muro caído
na Avenida João Vitor de Maria, muro esse que divide a residên-
cia de número 669 com o Posto de Saúde em construção.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie iluminação na confluência das ruas Érico Ve-
ríssimo e Carlos Lacerda, visto que o local não possui ilumina-
ção nenhuma, provocando a insegurança dos moradores e
munícipes que por ali transitam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, proceda a manutenção da limpeza, na área verde sito ao
lado e atrás da residência localizada na Rua Érico Veríssimo, nº
18 - Brabância, visto que o acúmulo de lixo está contribuindo
para a criação de larvas de moscas, e proliferação de animais
peçonhentos, e ainda provocando mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie placa de denominação de rua nas vias: Vi-
cente Ferreira da Silva - Bairro Boa Vista; Rua José Alves Valen-
te - Bairro Alto da Boa Vista; Rua Francisca Napolione - Bairro
Brabância; Ruas Antonio Mariuzzo, Antonio Gomes Teixeira,
Caetano Luchesi Filho com a Rua Norberto Côncavas e Avenida
Armando Padredi - Bairro Paraíso; e remanejar 1 placa e colocar
em outro poste duas placas em cruz.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de corrimão nos banheiros públi-
cos subterrâneos, visando possibilitar o acesso de idosos e
portadores de deficiências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar procedendo ao planeja-
mento para pintura do prédio do Centro Administrativo Municipal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade da instalação de mais três lomba-
das, na Rua Princesa Isabel, antes do cruzamento com a Rua
Tenente Apiaí, a fim de controlar a velocidade dos veículos, visto
que os mesmos descem com grande velocidade provocando
acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, tome providências em relação ao empoçamento de água,
no final da Avenida Major Rangel, próximo ao Horto Florestal, visto
que o acúmulo de água parada está provocando mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de colocar uma placa e reforçar a
sinalização na linha do trem, no local que dá acesso à passagem
de veículos, visto que aumentou a movimentação dos trens de
carga em nossa cidade.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a acentuação da depressão que existe na
confluência das ruas Rio Grande do Sul e São Paulo, no lado
esquerdo do tráfego, no sentido de proporcionar um melhor e
maior escoamento das águas pluviais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através da Secretaria Munici-
pal de Transporte e Sistema Viário, providencie que em cada
quadra em que vigore o sistema de zona azul, seja reservada
uma vaga especial para estacionamento de veículos de condu-
ção ou transporte de deficientes físicos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através da Secretaria Munici-
pal de Transporte e Sistema Viário, implante lombadas e sonori-
zadores de redução de velocidade nas proximidades da EMEF
“Profª. Evani Elaine Battochio Casolato”, no Bairro Ponte Alta,
visando proporcionar maior segurança aos pedestres e alunos
que transitam pelo local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário, sinalize como “Área
de Segurança” os arredores do Centro de Ressocialização, si-
tuado à Avenida João Manoel Fernandes, 1050.

Autoria: dez vereadores
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de uma unidade do Programa
Saúde da Família no Bairro Plimec, atendendo reivindicação feita
pela população durante a realização do programa “Avaré Cida-
dão”, visto que existe no Orçamento vigente previsão de verba
para o Programa Saúde da Família, conforme programa 1002.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie a construção de banheiros
em praças públicas da periferia, atendendo reivindicação feita
pela população durante a realização do Programa “Avaré Cida-
dão”, visto que existe no orçamento vigente previsão de verba
para tal finalidade, conforme programa 5002 - ação (construção
de banheiros em praças públicas), de acordo com emenda apro-
vada por esta Casa de Leis e sancionada por V. Exª.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-

tente, providencie a construção de Creche no Bairro Vera Cruz,
atendendo reivindicação feita pela população durante a realiza-
ção do Programa “Avaré Cidadão”, visto que no Orçamento vi-
gente existe previsão de verba para tal finalidade, conforme
programa 2002 - ação 1008.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a construção de Creche no Distrito de Barra
Grande, atendendo reivindicação feita pela população durante a
realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que no Orça-
mento vigente existe previsão de verba para tal finalidade, con-
forme programa 2002 - ação 1008.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de lombada na Rua João Dias
Aires, atendendo reivindicação feita pela população durante a
realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que existe no
Orçamento vigente previsão de verba para a conservação de
vias, conforme programa 5003 - ação 2173.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de uma unidade do Programa
Saúde da Família no Bairro do Camargo, de acordo com reivindi-
cação feita pela população durante a realização do programa
“Avaré Cidadão”, visto que existe no Orçamento vigente previ-
são de verba para o Programa Saúde da Família, conforme pro-
grama 1002.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de uma unidade do Programa Saú-
de da Família no Bairro Vera Cruz, atendendo reivindicação feita
pela população durante a realização do programa “Avaré Cida-
dão”, visto que existe no Orçamento vigente previsão de verba
para o Programa Saúde da Família, conforme programa 1002.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie a construção do Centro de
Zoonose, atendendo reivindicação feita pela população durante
a realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que no Orça-
mento vigente existe verba prevista para tal finalidade, confor-
me programa 1005 - ação (Construção do Centro de Zoonose),
de acordo emenda aprovada por esta Casa de Leis e sanciona-
da por V. Exª.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie a implantação de passeios
nas Avenidas Manoel Teixeira Sampaio e João Manoel Fernandes,
bem como ao longo do Lago Berta Bannwart, atendendo reivindi-
cação feita pela população durante a realização do Programa
“Avaré Cidadão”, visto que existe no orçamento vigente previsão
de verba para tal finalidade, conforme programa 5003 - ação
(implantação de passeios em áreas públicas), de acordo com
emenda aprovada por esta Casa de Leis e sancionada por V. Exª.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a construção de um Posto de Saúde no Distri-
to de Barra Grande, atendendo reivindicação feita pela popula-
ção durante a realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto
que existe no Orçamento vigente previsão de verba para tal
finalidade, conforme programa 1001 - ação 1002.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie a manutenção das estradas
rurais dos bairros Três Coqueiros e Andrade e Silva, atendendo
reivindicação feita pela população durante a realização do Pro-
grama “Avaré Cidadão”, visto que existe no orçamento vigente
previsão de verba  para manutenção de estradas vicinais, con-
forme programa 5003 - ação 2175.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a construção de Creche no Bairro do Camar-
go, atendendo reivindicação feita pela população durante a rea-
lização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que no Orçamento
vigente existe previsão de verba para tal finalidade, conforme
programa 2002 - ação 1008.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a implantação de núcleo de esportes no Bair-
ro do Camargo, atendendo reivindicação feita pela população
durante a realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que no
Orçamento vigente existe previsão de verba para tal finalidade,
conforme programa 3007 - ação 1028.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie a conclusão da pavimenta-
ção das ruas XV de Novembro, Professora Danúzia D’Santi e
Ciro de Júlio,  atendendo reivindicação feita pela população du-
rante a realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que exis-
te no orçamento vigente previsão de verba para a pavimentação
de vias públicas conforme programa 5002 - ação 1038.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a reforma do ginásio municipal de esportes
“Kim Negrão”, atendendo reivindicação feita pela população du-
rante a realização do Programa “Avaré Cidadão”, uma vez que
no Orçamento vigente existe previsão de verba no valor de R$
215 mil para conservação e manutenção de bens imóveis, con-
forme programa 3008 - ação 2114, que parte dessa verba seja

utilizada dando prioridade ao referido ginásio.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie a instalação de iluminação
na Rua João Evangelista - Bairro Vera Cruz, atendendo reivindi-
cação feita pela população durante a realização do Programa
“Avaré Cidadão”, visto que existe no orçamento vigente previ-
são de verba para instalação de iluminação pública, conforme
programa 5002 - ação 1035.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que, através do setor competente,
providencie melhorias no Parque Ecológico Dona Terezinha de
Freitas, Bairro do Camargo, atendendo reivindicação feita pela
população durante a realização do programa “Avaré Cidadão”,
visto que existe no orçamento vigente previsão de verba para
tal finalidade, conforme programa 6006 - ação (Conservação de
Parques Ecológicos em áreas verdes), de acordo com emenda
aprovada por esta Casa de Leis e sancionada por V. Exª.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente da administração, providencie melhorias na iluminação das
ruas dos Bairros Santa Mônica I e II, atendendo reivindicação
feita pela população durante a realização do Programa “Avaré
Cidadão”, visto que existe no orçamento vigente previsão de
verba para instalação de iluminação pública, conforme progra-
ma 5002 - ação 10.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor competen-
te da administração, providencie a pavimentação da Avenida Mar-
ginal Euclides da Cunha, atendendo reivindicação feita pela popula-
ção durante a realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que
existe no orçamento vigente previsão de verba para a pavimenta-
ção de vias públicas conforme programa 5002 - ação 1038.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie melhorias no Campo de Futebol do São Pedro,
atendendo reivindicação feita pela população durante a realiza-
ção do Programa “Avaré Cidadão”, visto que existe no Orça-
mento vigente previsão de verba para tal finalidade, conforme
programa 3007 - ação 1028.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através da Secretaria
Municipal de Esportes, sejam tomadas as providencias que se
fizerem necessárias junto ao Governo Federal para a implanta-
ção do “Programa Segundo Tempo”,  atendendo reivindicação
feita pela população durante a realização do programa “Avaré
Cidadão”, visto que existe no orçamento vigente previsão de
verba para tal finalidade, conforme programa 3007 - ação (ma-
nutenção do Programa Segundo Tempo), de acordo com emen-
da aprovada por esta Casa de Leis e sancionada por V. Exª.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a implantação de núcleo de esportes no Bair-
ro Vera Cruz, atendendo reivindicação feita pela população du-
rante a realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que no
Orçamento vigente existe previsão de verba para tal finalidade,
conforme programa 3007 - ação 1028.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de lombada na Avenida Salim
Curiati, atendendo reivindicação feita pela população durante a
realização do Programa “Avaré Cidadão”, visto que existe no
Orçamento vigente previsão de verba para a conservação de
vias, conforme programa 5003 - ação 2173.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que, através do setor compe-
tente, providencie a instalação de lombada em frente à escola
Professor Clarindo Macedo, atendendo reivindicação feita pela
população durante a realização do Programa “Avaré Cidadão”,
visto que existe no Orçamento vigente previsão de verba para a
conservação de vias, conforme programa 5003 - ação 2173.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade
com o Termo de Adjudicação datado de 01 de fevereiro de 2.006,
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 01/2006
– Processo 01/2006, HOMOLOGANDO a empresa AUTO POS-
TO HELSID LTDA., com sede à Rua Minas Gerais, 563 - Avaré –
SP, inscrita no CNPJ sob número 45.554.698/0001-25, objetivan-
do o fornecimento de até 12.000 (doze mil) litros de gasolina
para uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância
Turística de Avaré, no valor de R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e
oitenta reais), ou seja R$ 2,34 (dois reais e tinta e quatro centa-
vos) por litro de gasolina fornecido até 31 de dezembro de 2.006
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
fevereiro de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade
com o Termo de Adjudicação datado de 01 de fevereiro de 2.006,
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 02/2006
– Processo 02/2006, HOMOLOGANDO a empresa CLIVATTI &
CLIVATTI LTDA. com sede à Rua Mato Grosso, 1588 – Centro
- Avaré – SP, inscrita no CNPJ sob número 44.583.128/0001-09,
objetivando o fornecimento de até 312 (trezentas e doze) ces-
tas básicas acondicionadas em fardos plásticos ou caixa para
os funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré no valor de R$ 20.863,44 (vinte mil, oitocentos e sessenta
e três reais e quarenta e quatro centavos), ou seja R$ 66,87
(sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) por cesta
básica fornecida até 31 de dezembro de 2.006.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
fevereiro de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade
com o Termo de Adjudicação datado de 02 de fevereiro de 2.006,
vem acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão 03/2006
– Processo 03/2006, HOMOLOGANDO a empresa R.J. MON-
TEIRO AVARÉ ME., com sede à Rua Amazonas, 1378 - Avaré –
SP, inscrita no CNPJ sob número 04.589.830/0001-57, objetivan-
do a prestação de serviços de filmagens e edição de todas as
sessões legislativas, abrangendo sessões ordinárias, solenes
especiais, jovem, mirim, audiências públicas e demais eventos
realizados na Câmara de Avaré, devendo as gravações serem
realizadas em DVD, no valor global de 8.250,00 (oito mil duzen-
tos e cinqüenta reais), ou seja: R$ 750,00 (setecentos e cin-
qüenta reais) mensais até 31 de dezembro de 2.006.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 08 de
fevereiro de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

EXTRATO  DE CONTRATOS

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

Contratada: Auto Posto Heldid LTDA.

Objeto: Fornecimento de até 12.000 litros de gasolina;

Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2.006;

Valor: R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais), ou seja, R$

2,34 (dois reais e tinta e quatro centavos) por litro fornecido;

Referente: Pregão 001/06 – Processo 01/2006

Data do ajuste: 07/02/2006

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

Contratada: Clivatti & Clivatti LTDA.

Objeto: Fornecimento de até 312 (trezentas e doze) cestas

básicas

Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2.006;

Valor: R$ 20.863,44 (vinte mil, oitocentos e sessenta e três

reais e quarenta e quatro centavos), ou seja R$ 66,87 (sessen-

ta e seis reais e oitenta e sete centavos);

Referente: Pregão 02/2006 – Processo 02/2006

Data do ajuste: 07/02/2006

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

Contratada: R.J. Monteiro Avaré - ME

Objeto: Prestação de serviços se filmagem das sessões legis-

lativas;

Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2.006;

Valor: R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinqüenta reais), ou

seja: R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) mês;

Referente: Pregão 03/06 – Processo 03/2006

Data do ajuste: 08/02/2006

INEDITORIAIS

COMUNICADOS

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
AMIGOS DE BAIRRO DO CONJUNTO

HABITACIONAL DUILIO GAMBINI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convocados os Senhores Moradores do Bairro Conjunto
Habitacional Duílio Gambini, nesta cidade de Avaré, Estado de
São Paulo, para participarem da Assembléia Geral que será re-
alizada no dia 25/02/2006, na Praça Padre Roberto Justino, s/nº,
a partir das 8:00 horas, com término previsto para as 17:00
horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Eleição e posse da Diretoria para o biênio 2006/2008;
2. Outros Assuntos de interesse da entidade.
Avaré-SP, 08 de fevereiro de 2.006.

REINALDO SALLES DOS SANTOS

LICITAÇÃO

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes do empenho
nº 10422/2004 independente de sua posição na ordem cronoló-
gica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões
de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será liqui-
dado em 01 única parcela.
Avaré, 31 de janeiro de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes do empenho
nº 10176/2004 independente de sua posição na ordem cronoló-
gica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões
de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será liqui-
dado em 01 única parcela.
Avaré, 31 de janeiro de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL

EDITAL DE LEILÃO Nº 002/06 – PROCESSO Nº 059/06
Objeto: Alienação de veículos, conforme anexo ao edital.
Data para Cadastro: 07 de março de 2006, às 13:30 horas, na
Garagem Municipal, sito na Avenida Anápolis, nº  777, Avaré-SP.
Data de realização: : 07 de março de 2006, às 14:00 horas.
Local: Garagem Municipal, sito na Avenida Anápolis, nº  777,
Avaré-SP.
Informações: Departamento de Licitação – Praça Juca Nova-
es, 1169, Fone (14) 3711-2507, Site: www.avare.sp.gov.br
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de fevereiro de
2006  - Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE
CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº 002/05 – Processo nº 010/05, que faz entre  si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor Kenji
Murakoshi, com prorrogação até 20 de janeiro de 2007,
objetivando a instalação do Depósito da Merenda Escolar.
Prorrogado em: 21/01/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº 003/05 – Processo nº 014/05, que faz entre  si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Senhora Vera
Lúcia Claro dos Santos, com prorrogação até 31 de janeiro
de 2007, objetivando a instalação da Delegacia de Polícia

de Trânsito.
Prorrogado em: 01/02/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE

Convite nº. 006/06 – Processo nº. 012/06, 02 de Fevereiro de
2006, a empresa PATRICIA NUNES PEPE AVARÉ- ME, no valor
global de R$ 23.030,00 (vinte e três mil e trinta reais), visando à
aquisição de 430 (quatrocentos e trinta) calças com zíper, botão
e elástico nas costas com bolsos na frente em brim pesado
profissional na cor laranja cítrico e 430 (quatrocentos e trinta)
camisa fechada com gola, bolso com brasão de Avaré na frente,
conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Adjudicado em: 07/02/2006.

Convite nº. 007/06 – Processo nº. 017/06, 01 de Fevereiro de
2006, a empresa FERNANDA APARECIDA RAPUZEIRO ME, no
valor global de R$ 97.801,13 (noventa e sete mil, oitocentos e um
reais e treze centavos), objetivando o fornecimento de materiais
de mão-de-obra para assentamento, com finalidade de pavi-
mentação de vias públicas e guias pré-moldadas em concreto,
no local: Bairro Barra Grande, conforme solicitação da Secreta-
ria de Gabinete.
Adjudicado em: 06/02/2006.

Convite nº. 009/06 – Processo nº. 019/06, 02 de Fevereiro de
2006, a empresa FRANCISCO MIGUEL CORREIA ARAÚJO ME,
no valor global de R$ 14.270,00 (quatorze mil, duzentos e seten-
ta reais), visando à aquisição de 05 (cinco) impressoras, 02
(dois) computadores e 06 (seis) conjuntos de mesas em “L”
para a realização da 5ª Parcela do Projeto PMAT, conforme soli-
citação da Secretaria Municipal da Fazenda.
Adjudicado em: 07/02/2006.

Convite nº. 010/06 – Processo nº. 022/06, 12 de Janeiro de
2006, a empresa DENAC-COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA-
TORES LTDA, no valor global de R$ 27.739,47 (vinte e sete mil,
setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos),
visando à aquisição de peças para consertos de trator.
Adjudicado em: 17/01/2006.

Convite nº. 011/06 – Processo nº. 023/06, 31 de Janeiro de
2006, a empresa SÔNIA MARIA ALVES ME, no valor global de
R$ 5.796,48 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos), visando à aquisição de 64 (sessenta
e quatro) cestas básicas por mês, perfazendo um total de 192
(cento e noventa e duas) cestas básicas no período de vigência
de 90 (noventa) dias, conforme solicitação da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente.
Adjudicado em: 08/02/2006.

Convite nº. 014/06 – Processo nº. 030/06, 06 de Fevereiro de
2006, a empresa ELIANA MARIA SIMIONI ME, no valor global
de R$ 8.185,00 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais), visando à
aquisição de 02 (dois) microcomputadores e 01 (uma) impres-
sora, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.
Adjudicado em: 09/02/2006.

Convite nº. 015/06 – Processo nº. 032/06, 20 de Janeiro de
2006, a empresa MARIA DO CARMO PELÁ MENEZES ME, no
valor global de R$ 149.625,00 (cento e quarenta e nove mil,
seiscentos e vinte e cinco reais), visando à contratação de
empresa para execução de serviços de terraplanagem com lim-
peza, rebaixamento de ruas, regularização e compactação em
190 lotes, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Habi-
tação.
Adjudicado em: 25/01/2006.

Convite nº. 016/06 – Processo nº. 035/06, 27 de Janeiro de
2006, a empresa RAFAEL FÁVARO DIAS ME, no valor global de
R$ 9.746,60 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e
sessenta centavos), visando à aquisição de luminárias, confor-
me solicitação da Secretaria de Gabinete.
Adjudicado em: 01/02/2006.

Convite nº. 017/06 – Processo nº. 036/06, 30 de Janeiro de
2006, a empresa TRANSVALEPAVIMENTAÇÃO E TERRAPLE-
NAGEM LTDA, no valor global de R$ 79.800,00 (setenta e nove
mil e oitocentos reais), visando à aquisição de massa asfáltica
em CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente), conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Sistema
Viário.
Adjudicado em: 02/02/2006.
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EDITAIS
Convite nº. 018/06 – Processo nº. 037/06, 01 de Fevereiro de
2006, a empresa ADRIANO PRINCIPE MOREIRA, no valor glo-
bal de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), visando à locação de
02 (dois) trios elétricos com telão multimídia, para a realização
do evento do carnaval 2006, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Cultura e Lazer.
Adjudicado em: 09/02/2006.

Convite nº. 019/06 – Processo nº. 038/06, 01 de Fevereiro de
2006, a empresa BAURUFLEX SISTEMAS PARA ESCRITÓRIO
LTDA, no valor global de R$ 79.718,50 (setenta e nove mil,
setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), visando à
aquisição de móveis para equipar 04 (quatro) salas para funci-
onamento de classes de educação infantil, conforme solicitação
da Secretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em: 04/02/2006.

Convite nº. 022/06 – Processo nº. 042/06, 02 de Fevereiro de
2006, a empresa ESCRILIMPHI MATERIAL DE ESCRITÓRIO,
LIMPEZA E HIGIENE OSASCO LTDA ME, no valor global de R$
79.605,00 (setenta e nove mil e seiscentos e cinco reais), visan-
do à aquisição de sacos de lixo, para atender as necessidades
da coleta de lixo diária.
Adjudicado em: 06/02/2006.

Convite nº. 023/06 – Processo nº. 043/06, 06 de Fevereiro de
2006, a empresa SÔNIA MARIA HIDALGO ALVES-ME, no valor
global de R$ 8.796,00 (oito mil, setecentos e noventa e seis
reais), visando à aquisição de 400 (quatrocentas) cestas bási-
cas para o fundo social de solidariedade, para as famílias com
renda baixa, conforme solicitação da Secretaria Municipal do
Bem Estar Social.
Adjudicado em: 09/02/2006.

Convite nº. 024/06 – Processo nº. 048/06, 31 de Janeiro de
2006, a empresa M. R. EQUIPE DE RODEIO LTDA, no valor
global de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), visando à
locação de arquibancadas para o evento do carnaval 2006,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Adjudicado em: 03/02/2006.

Convite nº. 030/06 – Processo nº. 057/06, 03 de Fevereiro de
2006, a empresa ÁLVARO MARTINS DA SILVA FILHO ME, no
valor global de R$ 28.337,40 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e
sete reais e quarenta centavos), visando à locação de 45 orna-
mentos carnavalescos colocados, conforme solicitação da Se-
cretaria de Gabinete.
Adjudicado em: 08/02/2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA

Dispensa de Licitação 007/06 – Processo nº 028/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa AIR
LIQUIDE BRASIL LTDA, objetivando a contratação de empresa
para realização de apnéia do sono, no global de R$ 3.396,24
(três mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro cen-
tavos), com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 20 de janeiro de 2006 – Jose-
lyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 012/06 – Processo nº 052/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa ROBER-
TO COSTA DE OIVEIRA ME, objetivando a contratação de so-
norização com montagem e desmontagem para o evento do
carnaval, no global de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos
reais), com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 03 de fevereiro de 2006 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação 005/06 – Processo nº 053/06
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para as escolas de
samba Escola de Samba União Negra Avareense no valor
global de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil), Escola de Samba
Grêmio Recreativo Água da Onça no valor global de R$
18.000,00 (dezoito mil reais) e Escola de Samba Grêmio
Recreativo Mocidade Avareense no valor global de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), objetivando a contratação
de escolas de samba de Avaré, com fulcro no artigo 25 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,31de
janeiro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Retificação
Edital  de Notificaçao  01/2006 referente a carta convite

nº 017/05 Processo nº 38/05

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
asfáltica na Chacara Tinoco

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 atribui-
ções 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 Muni-
cipal:
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.
1- MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas
Obra: Pavimentação Asfáltica, execução de guias e sarjetas.
Local: Av. Maria Joaquina Fonseca Pereira, na Chacara Tinoco.
Metragens:
Guias e sarjetas: 324,00 ml
Pavimentação Asfáltica: 1.215,00 m²
Serviços:
1) Guias e Sarjetas:
Execução: Inicialmente, serão construidas as sub bases das
guias e sarjetas, utilizando-se uma retro- escavadeira sobre
rodas, para espalhamento e conformação do material
granular.Serão demarcados o alinhados e o nivelamento, pela
topografia da contratada, para em seguida serem moldadas “In
loco” as guias e sarjetas em perfil continuo com maquina extru-
sadora, utilizando-se concreto com fck= 15 Mpa, conforme de-
senho em anexo.
2) Pavimentação Asfáltica:
a) Remoção da camada vegetal;
b) Preparo e melhoria do sub-leito;
c)Execução da base em Solo Brita com 15 cms de espessura
média compactada;
d) Imprimadura Impermebializante;
e) Imprimadura Ligante;
f) Camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (C.B.U.Q.) na espessura média de 3,0 cms.
Execução:
a) Remoção da Camada vegetal: Consiste na limpeza do
trecho, com remoção dos detritos e da camada vegetal. Este
material deverá ser transportado pôr caminhões basculantes,
para o bota fora, de maneira a deixar o trecho totalmente limpo.
b) Preparo e melhoria do sub-leito: Será executado com a
escarificação do mesmo e, se necessário, fazer troca do mate-
rial imprestável pôr outro de boa qualidade, devidamente com-
pactado obedecendo-se como grau de compactação 95% do
P.S., dentro da seção transversal, que será determinada pelas
guias e sarjetas já existentes.
c)Execução da Base de Solo Brita com 15 cms. de espes-
sura média:
a) A base a ser executada deverá ser previamente conformada
à seção transversal e longitudinal;
b) Na jazida de solo já proceder à mistura do material para a
base, na proporção de 40% de brita e 60% de solo previamente
escolhido;
c)Escarificar o solo até a profundidade desejada, após o que o
material do sub- leito será devidamente compactado com rolo
autopropelido, à no minimo 95% do P.N., podendo-se nessa fase
utilizar-se de um trator rural com grade de discos adequados,
sendo que a compactação deverá ser processada sempre a
partir das bordas para o centro da rua a ser executada, até que
se consiga uma boa compactação.
d)O processo para a execução da base de solo brita, será o
mesmo utilizado acima, sendo determinado em vários pontos da
pista a umidade natural, pôr intermédio do “speedy”, ou qualquer
outro equipamento adequado. Com estes dados de campo e o
valor da umidade ótima de compactação, fornecida pelo ensaio
de Proctor e com auxilio da sequencia de calculo da folha de
campo, determinamos a quantidade total de água a acrescentar
para o inicio da compactação.
e) Iniciar a compactação por meio de rolo de pé de carneiro
autropopelido. A operação de compctação deverá começar nas
bordas e progredir longetudinalmente para o centro, nos tre-
chos em tangentes e da borda interna para a externa nos tre-

chos em curva, de modo que o compressor cubra uniformemen-
te em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu
rastro da passagem anterior, paralelamente ao eixo da estrada.
OBS: Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu
emprego não for recomendável, a compressão deverá ser feita
por meio de soquetes especiais.
f) O acabamento final da superfícial será executado pela moto-
niveladora, trabalhando exclusivamente em operação de corte,
de tal forma a não permitir material solto nem pequenos aterros
que provocariam a formação de lamelas prejudiciais.
g) A compactação da base será de no minimo 95% do P.I., sendo
sua espessura média de 15cm.
d)Imprimadura Impermebializante:  Será executada pri-
meiramente, após a base estar devidamente compactada, a im-
primadura impermebializante betuminosa, com emulsão asfáltica
diluída em querosene (CM30) e aplicação de um litro por metro
quadrado, para penetração na base de Solo Arenoso.
e) Imprimadura Ligante Betuminosa: Será executada pri-
meiramente, após a cura de 72 horas da Imprimadura Imperme-
bializante, com Emulsão Asfáltica e aplicação de 0,8 litros por
metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição do betume será executada por um caminhão tan-
que espargidor de asfalto, provido de maçaricos autogerado-
res, sistema de circulação para enchimento do tanque, circula-
ção na barra ou caneta com retorno para o tanque e descarga
do tanque acionado por bomba.
f) Capa de concreto asfáltico ( em C.B.U.Q.): Após a impri-
mação ligante, será feita uma camada de rolamento, com Massa
Asfáltica, compactada, obedecendo às especificações própri-
as quanto à faixa granulométrica. Para o transporte da massa
asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões
basculantes, cuja caçamba deverá ser recoberta com lona. O
espalhamento do material asfáltico será executado com vibro-
acabadora sobre esteiras, a qual possui controle eletrônico para
a conformação de suas seções transversais e longitudinais.
A espessura da camada de concreto betuminoso usinado a
quente (C.B.U.Q.) será na média de 3 cms devidamente com-
pactada.
3)Limpeza da Obra:
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inservíveis e das
sobras oriundas dos serviços executados, com remoção para o
Bota Fora, dentro da área.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes da Rua beneficiada pela
contribuição de melhoria, a importante dispendida pelo Munici-
pio, no total de R$ 43.375,50 (quarenta e tres, trezentos e seten-
ta e cinco reais e cinquenta centavos.)
2-   A importancia a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a
valorização de seus imóveis na proporção de 30% (Trinta por
cento).
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital,
deverão requerer o parcelamento das contribuições de melho-
ria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previs-
to 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 proprietári-
os 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
mesmos 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, desconta-
dos as àreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais municipes,
poderão 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.

Chácara Tinoco

Item Av Maria Joaquina F. Pereira Nº quadra Nº lote Testada
1 Luiz Roberto de Almeida 367 11 101,00 ml
2 Carlos Roberto Camilo 367 13 161,00 ml
3 Luiz Roberto de Almeida 367 27 62,00 ml
Avaré, 09 de Fevereiro de 2.006

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
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Atendendo uma rei-
vindicação dos morado-
res do Bairro do Camar-
go, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré inaugurou na última
sexta-feira (dia 03/02) a
ampliação e reforma da
Escola Municipal Maria
Nazareth Abs Pimentel,
no Bairro do Camargo.

A reivindicação se
fez necessária, pois o
bairro conta com mais
de 600 famílias e além
disto a escola também
atende crianças dos
bairros Avaré I, Nova
Avaré e Vera Cruz.

A Escola que já
contava com oito salas
de aula, ganhou mais
quatro, além de mais

Prefeitura inaugura ampliação da escola do Camargo

dois banheiros para os
alunos.

Desta forma a escola
tem uma capacidade
maior para atender a
população do Bairro do
Camargo e adjacências.

A ampliação da Es-
cola Maria Nazareth
Abs Pimentel compre-
ende uma área de 240

metros quadrados.
Escola no Vera Cruz

Além da ampliação
da escola do Camargo,
os moradores das pro-
ximidades terão mais
uma escola. Está em ple-
no andamento os traba-
lhos para a construção
de uma nova escola mu-
nicipal de Ensino Fun-

damental no Jardim Vera
Cruz. A área está prati-
camente toda murada e
os trabalhos internos
estão bem adiantados.
Apesar de estarem no
início a previsão é de
que em pouco tempo a

nova escola seja entre-
gue. Quando a escola ti-
ver pronta, beneficiará
diversas crianças do Jar-
dim Vera Cruz, Residen-
cial Antonio Ferreira
Inocêncio, Nova Avaré
e Avaré I.

A futura escola con-
tará com oito salas de
aula, além de quadra
poliesportiva e casa
para o zelador. Tudo
isso construído em uma
área de 870 metros
quadrados.

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está providenci-
ando a implantação de
passeio público no fi-
nal da Avenida Para-
napanema.

Avenida Paranapanema
ganhará passeio público

Primeiramente estão
sendo realizados os tra-
balhos de corte de bar-
ranco e limpeza, pois em
breve será iniciada a
construção de calçada.

A obra está sendo

realizada em virtude
das necessidades dos
pedestres que passam
pelo local e muitas ve-
zes têm de andar pela
avenida devido a falta
de passeio público.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré iniciou os trabalhos
para pavimentação da
Rua Djalma Noronha,
no Bairro Santa Eliza-
beth. A pavimentação

Prefeitura pavimenta Rua
Djalma Noronha

será feita em lajota e
compreenderá o trecho
entre as ruas Alfredo
Carvalho e Antonio Go-
mes Amorim.

Os trabalhos estão
na colocação de guias

e sarjetas e em breve
será iniciada a coloca-
ção das lajotas. O tre-
cho é uma ligação im-
portante, que dará me-
lhor acesso a Avenida
Paranapanema.
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MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

Escola ganhou mais quatro salas de aula

Ampliação beneficiará crianças do Bairro do Camargo e
adjacências
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 02/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PAJEM
do Processo Seletivo nº 013/2005.
Class. Nome
17º Bibiana Agazzi Gaioto
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, 06 de fevereiro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ESCRITURA-
RIO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
43º 2254 Eduardo Favero Neto
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, 06 de  fevereiro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL DE
LIMPEZA 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
22º 3331 Tatiana Aparecida Gonçalves
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, 06 de fevereiro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado  em concurso público para o cargo de PEB II –
EDUCAÇÃO ARTISTICA  do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 378 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 732 de 31/08/04, publicado em 03/
09/04:
Class. NºInscr. Nome
07º 9041 Daniela Silva Carnio
08º 8867 Elisabete Avelina da Silva
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, 06 de fevereiro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PINTOR 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
5º 4675 João Messias Pereira
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, 06 de fevereiro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.096 de 31 de janeiro de 2006
(Permite o uso de imóvel situado na Praça Monsenhor Celso

Ferreira - antiga CAIC)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica do Município de Avaré, em seu artigo
119, § 3º.
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica a ASSOCIAÇÃO AVARÉ DE ANTIGOMOBILISMO
– AAVANT, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº
05.689.503/0001-30, com sede na Avenida Maria José Pinheiro
Machado, 567, Vila São Judas Tadeu, Avaré, doravante denomi-
nada permissionária, usar precariamente o bem público situado
na Praça Monsenhor Celso Ferreira (antiga CAIC), município de
Avaré.
Artigo 2º - Qualquer adequação do imóvel deverá ser precedi-
da de autorização por escrito, do Prefeito.
Artigo 3º - A permissionária arcará com todas as despesas
decorrentes desta adequação.
Artigo 4º - As despesas de água, luz, telefone, e mais despe-
sas correrão por conta do permissionária.
Artigo  5º - O prazo de vigência desta permissão é de 01 (um)
ano, contados a partir da entrada em vigor do presente Decreto.
Parágrafo Único:- Esta permissão é intransferível.
Artigo 6º - Revogada a permissão, por qualquer motivo, as
dependências serão restituídas a Permitente independentemen-
te de qualquer providência judicial ou extrajudicial.
Artigo  7º - A revogação da permissão não importará em direito
ao Permissionário a indenização pelas melhorias por ventura
introduzidas nas dependências, ressalvando o direito de retirar
as instalações consideradas removíveis, e ao mesmo perten-
centes.
Artigo 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 31 de janeiro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.097, de 1º de fevereiro de 2006
(Nomeia a Comissão Organizadora do Carnaval 2006)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organi-
zadora do Carnaval 2006.
Presidente : DEBORA E. DA COSTA
Tesoureira: MONICA REGINA ROCHA MARCONDES DE AL-
MEIDA;
Secretário : JOÃO BATISTA LEME;
Membro : JURANDIR BENTO
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de fevereiro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.098, de 1º de fevereiro de 2.006
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública e dá outras

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas pro lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
futura desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de
propriedade de ROGÉRIO GUIDOTE, localizada na Rodovia João
Melão, Km 260, Avaré, nesta cidade, medindo 9.670,23 m2;
Proprietário: Rogério Guidote
Local: Rodovia João Mellão, Km. 260, Avaré.
Área: 9.670,23 m2.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL :
Tem início no marco 01, cravado junto à Rodovia João Mellão –
SP 255 – altura do Km. 260 mais 440 metros, e divisa com terre-
no destinado a rua pública da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, daí segue em curva de concordância à direita, com o raio
de 9,20 metros, e desenvolvimento de 11,00 metros, até o marco
02, seguindo em trecho reto, com a mesma confrontação, daí
segue no azimute de 241º18’02”, e distância de 10,86 metros,
até o marco 02/A; daí segue na confrontação com remanescen-
te da matrícula nº 61.250, de propriedade de Rogério Guidote, no
azimute de 357º23’51”e distância de 52,28 metros, até o marco
02/B; daí segue em arco de círculo de concordância, raio de
9,00 metros, desenvolvimento de 18,21 metros, até o marco 02/
C; daí segue no azimute de 241º28’25” e distância de 161,40
metros, até o marco 02/D; daí segue em arco de círculo de
concordância, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 9,39
metros, até o marco 02/E; daí segue no azimute de 181º42’28” e
distância de 64,52 metros até o marco 04/A; tudo na confronta-
ção com remanescente da matrícula nº 61.250, de propriedade
de Rogério Guidote; daí segue no azimute de 241º34’56” e dis-
tância de 16,19 metros até o marco 04/B; confrontando com o
loteamento Terras de São José; daí segue no azimute de 01º42’28”
e distância de 53,99 metros, na confrontação com remanescen-
te da matrícula nº 61.250 de propriedade de Rogério Guidote, até
o marco 05/C; daí segue em arco de círculo de concordância,
raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 18,89 metros, até o
marco 05/B; daí segue no azimute de 241º28’25”e distância de
71,40 metros até o marco 05/A; na confrontação com remanes-
cente da matrícula nº 61.250, de propriedade de Rogério Guido-
te; daí segue no azimute de 07º03’04”e distância de 13,14 me-
tros até o marco 06; daí segue no azimute de 25º37’37” e distân-
cia de 5,78 metros até o marco 06/A; daí segue no azimute de
61º28’25” e distância de 272,97 metros até o marco 06/B; na
confrontação com remanescente da matrícula nº 61.250, de
propriedade de Rogério Guidote: daí segue em arco de círculo
de concordância, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 10,07
metros, até o marco 06/C; daí segue no azimute de 357º23’51” e
distância de 216,37 metros , até o marco 11/A; na confrontação
com remanescente da matrícula nº 61.250, de propriedade de
Rogério Guidote; daí segue no azimute de 80º37’23” e distância
de 15,09 metros, na confrontação com a via pública denominada
Rua Capitão Israel, até o marco 12; cravado junto à Rodovia
João Mellão – SP 255 onde deflete à direita e segue por cerca da
Rodovia – SP 255, com azimute de 177º23’51”e distância de
293,434 metros, até o marco 01, local onde teve início essas
medidas e confrontações, perfazendo área territorial de 9.670,23
metros quadrados.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste
Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento
vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 1º de fevereiro de
2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré,inscrita no CNPJ

n.º  466341680001-50,torna publico que recebeu da SMA a

licença Ambiental Prévia n.º  925, de 06/02/2006, para a ativi-

dade de construção de um restaurante e um farol panorâmico

no Camping Municipal, Dr. Paulo Araújo Novaes, localizado a

Rodovia João Melão,SP 255, Km 277 + 538, Avaré - SP, com

validade de 02 anos, a contar da data da sua emissão.

PROCESSO SELETIVO

CONVOCAÇÃO

DECRETOS
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Na próxima semana
a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré estará

Empresa que pavimentará Avenida Espanha será
definida na próxima semana

abrindo a licitação que
escolherá a empresa
para realizar o asfalto da

segunda pista da Aveni-
da Espanha. Na última
semana as empresas in-

teressadas em participar
da licitação fizeram a vis-
toria no local para avali-

ar o custo da obra
Em dezembro a Pre-

feitura assinou um con-
vênio com a Caixa Eco-
nômica Federal. Com
este convênio será libe-
rado para Avaré uma
verba no valor de R$
97.500,00 para a pavi-
mentação da segunda
pista da Avenida Espa-
nha. A verba foi obtida
através de uma emenda
no Orçamento da União
e haverá ainda uma con-
tra partida da Prefeitura
de 40% do valor libera-
do. O custo estimado da
obra é de R$
136.500,00.

Serão quase 4 mil
metros quadrados de
asfalto, além de 1.300
metros lineares de guias
e sarjetas, serviço de
limpeza do terreno e re-
gularização do leito atra-
vés de aterramento.

Com a segunda pis-
ta a Avenida Espanha
ganhará mais segurança,
pois devido ao grande
fluxo de veículos já es-
tava causando sérios
acidentes. Além disto
melhorará em muito o
acesso a diversos bair-
ros, como Camargo,
Vera Cruz, Avaré I e
Nova Avaré.

Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543

Banca de Jornais (Triponto) - Rua S. Catarina, 1411

Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº

Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº

Abavil - Rua Pernambuco, 1346

A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389

Babucha - Rua Pernambuco, 1472

Casa Chaddad - Largo São João, 200

Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290

Farmácia São Bento - Rua Pernambuco, 1318

Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355

Clínica do Tênis - Rua Pernambuco, 1521

Drogaria do Povo -Praça da Independência, 35

Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386

Postos de Venda de
Cartões da Zona Azul

Com a segunda pista a Avenida Espanha
ganhará mais segurança


