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Com um eficiente sis-
tema montado nas Se-
cretarias de Fazenda e
Administração, a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré conseguiu
aumentar consideravel-
mente a arrecadação no

Prefeitura consegue melhorar
arrecadação sem aumentar impostos

Ginásio de Esportes Kim Negrão recebe nova pintura
Há muito tempo o Ginásio Kim Negrão não recebia tantas melhorias

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está providenciando
a pintura e remodela-
ção do Ginásio Muni-

cipal de Esportes Kim
Negrão. Sede de gran-
des eventos na cidade o
Ginásio de Esportes Kim
Negrão há muito tempo

não recebia uma reforma
desta magnitude.

Com as melhorias a
Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de

Obras, pretende ade-
quar o local para con-
tinuar sediando even-
tos importantes para o
Município.

município. Isso foi possí-
vel sem precisar aumen-
tar um centavo em im-
postos. Pelo contrário,
alguns tributos tiveram
até redução, como a taxa
da ISS para construções
e a taxa de roçada.

Nos primeiros qua-
tro meses de 2006 a
Prefeitura de Avaré ar-
recadou R$ 16,6 mi-
lhões, levando em con-
sideração a arrecada-
ção de tributos como

IPTU, ISS, ITBI, Im-
posto Retido na Fonte,
Dívida Ativa e taxas di-
versas, além de repas-
ses de ICMS (Governo
Estadual) e Fundo de
Participação (Governo

Federal). Comparando
com o mesmo período
de 2005, houve um au-
mento na arrecadação
em torno de 17%, já que
no mesmo período de
2005 foram arrecada-

dos R$ 14,1 milhões.
Isso representa R$ 2,5
milhões a mais nos co-
fres públicos apenas nos
primeiros quatro meses
do ano.

Página 14.

Praça Juca Novaes terá
mosaico português

MÁRIO BIXIGA

Além de embelezar a nova calçada melhorará a
passagem de pedestres

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, investido na melhoria
de praças e jardins, está
implantando mosaico
português na calçada da
Praça Juca Novaes.

Tradicional local da
cidade, onde está locali-
zada o Paço Municipal e
a escola Maneco Dioní-
sio, a Praça Juca Nova-
es, apesar de existir há
muitos anos tinha uma
calçada de concreto que
estava em vários pontos

quebrada, o que dificul-
tava a passagem dos pe-
destres. Com a implan-
tação de mosaico portu-
guês, além de embelezar
o local também facilitará
o tráfego de pedestres.

O mosaico portugu-
ês será implantado por
toda extensão em volta
do Paço Municipal. A
Prefeitura está executan-
do a obra através da ver-
ba recebida do DADE
(verba destinada as Es-
tâncias Turísticas).
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Avenida Itália está pronta para receber asfalto
MÁRIO BIXIGA

A Avenida existe desde 1974 e agora está recebendo a pavimentação

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está trabalhando na
pavimentação da Aveni-
da Itália, na Região Nor-
te da cidade. O lotea-
mento existe desde
1974 e somente agora
está recebendo pavi-
mentação por parte da
Prefeitura, mostrando o
interesse da administra-
ção municipal em pavi-
mentar praticamente
toda a cidade.

De início a Prefeitu-
ra providenciou a limpe-
za da via, já que estava
por muito tempo sem
uso e com isso o mato
tomou conta de toda a
extensão de uma das
pistas da Avenida. O
passo seguinte foi a ter-
raplanagem do terreno e
a colocação de guias e
sarjetas, num total de
1.570 metros lineares.
Com todo este trabalho

encerrado, falta apenas
a pavimentação asfalti-
ca que deverá ser finali-
zada neste fim de sema-
na. A pavimentação será
em uma área de 7.489
metros quadrados.

Com a pavimenta-
ção da Avenida Itália a
Prefeitura compre com
o compromisso de pos-
sibilitar melhor acesso a
Região Norte da cida-
de. A Avenida Espanha
já está com as duas pis-
tas pavimentadas. Além
disso a Prefeitura tam-
bém já finalizou o traba-
lho de pavimentação de
várias ruas do Jardim
Vera Cruz.

A Região Norte é
uma das que tem regis-
trado o maior cresci-
mento na cidade, prin-
cipalmente com o Bair-
ro do Camargo e com
mais 190 casas que es-
tão sendo construídas

Prefeitura pavimenta ruas Glasgow e Haia

Além da pavimentação a Prefeitura também está providenciando a
iluminação no local

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está investindo na pa-
vimentação das Ruas
Glasgow e Haia, no Jar-
dim Europa I. O traba-
lho está na fase de ter-
raplanagem, onde já fo-
ram colocadas as guias

MÁRIO BIXIGA

e sarjetas. Em pouco
tempo a Prefeitura dará
início a pavimentação
asfaltica.

As ruas existem
desde 1974, quando foi
inaugurado o loteamen-
to, ou seja, depois de 32
anos o local recebe a

benfeitoria por parte da
Prefeitura.

Outro benefício nas
ruas Glasgow e Haia
que a Prefeitura está
providenciando e a ilu-
minação, já que com a
pavimentação a ilumina-
ção se faz necessário.

em regime de mutirão
nas proximidades.

A pavimentação da
Avenida Itália, fará a li-
gação das Avenidas Es-
panha e Professor Cel-
so Ferreira da Silva, até
a Avenida Duque de
Caxias.

Prefeitura implantará cobertura
no Coreto do Mercado

Melhoria visa incentivar apresentações no local
e impulsionar o comércio

Em pouco tempo a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré deve-
rá iniciar as obras para a
implantação de cobertu-
ra no Coreto localizado
no Largo do Mercado.

O local recebe
apresentações musicais
e artísticas, principal-
mente em épocas espe-
cificas, onde o comércio
tem maior movimento.

Com a medida a
Prefeitura pretende in-
centivar ainda mais as
apresentações no local,
impulsionando assim o
comércio avareense.

MÁRIO BIXIGA
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INEDITORIAIS

ASSOCIAÇÃO AMIGO SOLIDÁRlO
Rua Santos Dumont , n° 2353 - CEP 18.703.000
Fone: 37337116 - Bairro Brabância - AvarélSP

CNPJ 00666056001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria Executiva da Associação Amigo Solidário, por seu
Presidente, nos termos regimentais, convoca todos os associa-
dos, com a finalidade de participarem da Assembléia Geral para
aprovação do Estatuto a ser modificado de acordo com a legis-
lação civil vigente, bem como a eleição da nova Diretoria Execu-
tiva e Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 09 de junho de
2006, com início e primeira chamada às 19:30 horas e segunda
chamada às 20:30 horas, na sede da Associação Amigo Solidá-
rio, na Rua Santos Dumont, n° 2353 -Brabância - A vare/SP.
Ordem do dia:
 a) Apreciação e homologação dos artigos a serem modificados
de conformidade com o novo Código Civil Brasileiro.
b) Eleição da Diretoria para o biênio de 2006/2007.

Avaré, 22 de maio de 2006.

TEREZINHA APARECIDA CARDIA DE CASTRO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria Nº 001/2006
Rosana Marata da Veiga Mendes, Diretora Administrativa-
Financeira, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Avaré, no uso das atribuições conferidas pelo
Artigo 58, Inciso I da Lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de
2003, publicada no Semanário Oficial do Município em 08 de
Agosto de 2003, tendo em vista o que consta no Processo nº
001/2005, referente à concessão de Aposentadoria Voluntária
por Implemento de Idade.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade com
proventos mensais proporcionais ao tempo de contribuição a
partir de 01 de Março de 2006, conforme Portaria de Exonera-

ção nº 182 – A/2006  de 01 de Março de 2006, ao Srº Flávio
Celso Negrão, brasileiro, casado, maior, portador do RG nº
1.399.927 SSP-SP, CPF nº 013.724.758-34, Servidor Público do
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Avaré, ocupante do cargo de Médico, com os proventos
mensais proporcionais ao tempo de contribuição, com funda-
mentos no Artigo 18, inciso III, alínea “b” da Lei Municipal nº 475
de 06 de Agosto de 2003, c.c. Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b”
da Constituição Federal.
Avaré, 01 de Junho de 2006.

ROSANA MARATA DA VEIGA MENDES
DIRETORA  ADM. FINANCEIRA

Portaria Nº 002/2006
Rosana Marata da Veiga Mendes, Diretora Administrativa-Fi-
nanceira, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré, no uso das atribuições conferidas pelo Artigo
58, Inciso I da Lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de 2003,
publicada no Semanário Oficial do Município em 08 de Agosto de
2003, tendo em vista o que consta no Processo nº 004/2006,
referente à concessão de Aposentadoria Compulsória.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Compulsória com proventos mensais
proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de Feve-
reiro de 2006, conforme Portaria de Exoneração nº 020/2006
de, 01 de Fevereiro de 2006, ao Srº Oswaldo Rizzo, brasileiro,
casado, maior, portador do RG nº 2.053.600 SSP-SP, CPF nº
013.736.178-53, Servidor Público do quadro de pessoal da Pre-
feitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante do
cargo de Dentista, com os proventos mensais proporcionais
ao tempo de contribuição, com fundamentos no Artigo 18, inciso
II,  da Lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de 2003, c.c. Artigo
40, § 1º, inciso II, §§ 3º e 17º da Constituição Federal, Artigo 48
da Instrução Normativa SPS nº 03/2004 Artigo 48 e Artigo 53, §
1º, Lei Federal nº 10.887/2004, em seu Artigo 1º, §§ 1º a 5º.
Avaré, 01 de Junho de 2006.

ROSANA MARATA DA VEIGA MENDES
DIRETORA  ADM. FINANCEIRA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
5413, 5681, 7980, 8400/2004 , independente de sua posição na
ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes rele-
vantes razões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiá-
veis e será liquidado em 01 parcela.
Avaré, 24 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

Fica autorizado o cadastro junto a Vigilância Sanitária Municipal
da empresa MARIA HELENA DIAS RENÓFIO -ME (DROGALAR),
Farmacêutica Responsável Juliana Mosetto CRF/SP 21.118 situ-
ada à Rua PERNAMBUCO, n° 1518 neste município, com número
da Licença Sanitária 350450301-524-000072-1-8 para comerci-
alização de substâncias ARAVA 100 mg, AVENTIS PHARMA, 03
(três) caixas mês, contendo 03 (três) cápsulas por caixa, ARA-
VA 20 mg, AVENTIS PHARMA, 03 (três) caixas mês, contendo
30 (trinta) cápsulas por caixa, ISOTRETINOINA 10 mg laboratório
RAMBAXY, 03 (três) caixas por mês, com 30 (trinta) cápsulas
cada caixa, ISOTRETINOINA 20 mg laboratório RAMBAXY, 03
(três) caixas por mês, com 30 (trinta) cápsulas cada caixa,
RITALINA LA 20 mg, NOVARTIS, 03 (três) caixas mês, contendo
30 (trinta) cápsulas cada caixa, RITALINALA 30 mg, NOVARTIS,
03 (três) caixas mês, contendo 30 (trinta) cápsulas cada caixa,
RITALINA LA 40 mg, NOVARTIS, 03 (três) caixas mês, contendo
30 (trinta) cápsulas cada caixa, ROACUTAN 10 mg, laboratório
ROCHE, 03 (três) caixas por mês, 30 (trinta) cápsulas cada
caixa, ROACUTAN 20 mg, laboratório ROCHE, 03 (três) caixas
por mês, 30 (trinta) cápsulas cada caixa; retinóides da Lista C2
da Portaria 344/98.
Estância Turística de Avaré, aos 30 de maio de 2.006.

Alexandre Leal Nigro
Diretor VISA – Municipal

CREA 5060938563/D

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
4474, 4475/2004, independente de sua posição na ordem cro-
nológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes ra-
zões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será
liquidado em 01 parcela.
Avaré, 29 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
5674/2006, independente de sua posição na ordem cronológica
de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de
interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será liquidado
em 01 parcela.
Avaré, 29 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
536, 7248/2004, 1768/2003, independente de sua posição na
ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes rele-
vantes razões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiá-
veis e será liquidado em 01 parcela.
Avaré, 29 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

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

com a devida Reposta)

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 29/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Votos de parabenizações aos realizadores da 11ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Sarutaiá, realizada no período de 25 a 28
de maio p.passado.
- Votos de parabenizações à DIRETORIA DA APCD - ASSOCIA-
ÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE AVARÉ, pela
sua eleição para o biênio 2006/2008.
- Ao Ilustríssimo Senhor CELSO ALVES FERREIRA DA SILVA, MD.
Dirigente de Ensino da Diretoria de Avaré, para que o mesmo
compareça a esta Casa de Leis, com a finalidade de apresentar
informações a cerca do trabalho que vem sendo realizado pela
referida Diretoria desde a sua criação até o atual momento.
- Ao Ilustríssimo Senhor DR. ANTONIO RANGEL, MD. Diretor do
Escritório de Desenvolvimento Rural de Avaré, para que o mes-
mo informe a esta Casa de Leis sobre o projeto de adequação
da estrada AVR-040 que dá acesso ao Bairro das Rochas.
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Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Seja oficiado à Telefônica, para que providencie a instalação
de um telefone público (orelhão) em frente à Academia da Ca-
chaça, localizada à Avenida Celso Ferreira da Silva nº1130 -
Bairro Jardim Europa.

Marialva Araujo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao Dep. Estadual Duarte Nogueira, considerando seu dinamis-
mo e influência junto a todos os setores tanto a nível Estadual
como Federal, para que viabilize audiência junto ao Ministério da
Saúde com a seguinte pauta: aumento do teto das AIH da Santa
Casa de Misericórdia de Avaré.
- Seja reiterado o requerimento de nº 434/06, enquanto não tem
a unidade do Poupa Tempo em Avaré, que a exemplo da cidade
de Garça seja feito um mutirão de atendimento também em Ava-
ré, através de uma unidade móvel.
- Votos de congratulações e efusivos parabéns ao Exmo. Sr.
Magistrado da 1.ª Vara Criminal de São Paulo, Dr. Ítalo Morelle,
extensivo aos demais ilustres integrantes da laboriosa Magis-
tratura Paulista,  por seu firme,  sólido e robusto posicionamento
na busca de sensibilizar os setores competentes no alcance de
PENAS MAIS RIGOROSAS, conforme noticiado em entrevistas
concedidas nas últimas semanas em vários órgãos de imprensa
e que vem de encontro aos anseios da sociedade organizada.
- Ao ex-Secretário Estadual de Administração Penitenciária, Sr.
Nagashi Furukawa, cumprimentos pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de São Paulo, durante sua administração.
- Ao Coordenador Regional do PSDB, o Excelentíssimo Prefeito
Municipal de Sarutaiá, Senhor ISNAR FRESCHI SOARES, cum-
primentos pelo excelente nível da reunião, que ocorreu no dia 27
p.passado, na cidade de Taquarituba.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao Sr. Moacir Martins, pelo excelente trabalho
que vem desempenhando, provando sua digna competência
como profissional na área da saúde.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao Sr. João Batista Alves, proprietário do “Mer-
cado Paineiras”, que colaborou com alguns alimentos  para o
campeonato do Bairro Alto, ocorrido no dia 13 de Maio.
- Votos de parabenização ao Secretário Municipal de Transpor-
tes e Sistema Viário, Sr. Pedro Luiz de Souza, pelas obras de
pavimentação das ruas do Bairro Bonsucesso II, bem como por
ter acompanhado este Vereador ao referido bairro.

Gilberto Dias Soares
- Sejam enviados os cumprimentos à direção do COSA - Conse-
lho de Obras Sociais de Avaré, pela comemoração de seus
trinta (30) anos de fundação e de serviços prestados à socie-
dade avareense.
- À Secretaria do Meio Ambiente, para que informe, a esta Casa
de Leis, se estão sendo tomadas as providências determinadas
pelo Poder Judiciário, objetivando a recuperação da área do
Camargo danificada por ocasião da construção de moradias.
- À Companhia de Luz e Força Santa Cruz, para que sejam
procedidos reparos junto ao poste nº 34-108, bem como a Cia.
de Telefonia, onde existe um cabo que está à mostra, podendo
ocasionar danos a pedestres e aos usuários dos serviços de
concessão pública prestado aos munícipes.
- Seja oficiado ao DPRN local, informando que a área onde foi
aprovada, por esta Casa de Leis, a criação  do Parque ANDRE
HIN, objeto da Lei nº 721/2005, se encontra sub judice junto ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
- Ao DPRN, para que informe a esta Casa de Leis, se as AIAS
nºs 1141/99; 83081/97; 83088/97; 83089/97; 29370/94; 69147/
97; 171158/04; 23168/00; 171158/04; 179522/05 e 181124/05
foram devidamente quitadas pelo município e ou os procedimen-
tos legais tomados.
- À Secretaria da Promoção Social, para que promova o abrigo
dos mendigos espalhados pelas praças e imóveis abandona-
dos. Com a chegada do inverno existem nas varias praças da
cidade e prédios abandonados, vários mendigos que dormem
ao relento, podendo ocorrer óbitos devido às noites frias.
- Que seja enviado, aos pontos de táxi do município, a cópia da
inclusa resposta fornecida pelo Chefe do DEMUTRAN.
- Ao Governador do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio
Ambiente Estadual e à Superintendência da CETESB, para que
seja criado em Avaré um escritório do órgão ambiental (CE-
TESB).
- À empresa responsável pelo Terminal Rodoviário, para que
tome as providências no sentido de realizar, diuturnamente, a
limpeza em todo o entorno do terminal, para que não deixe a
sujeira que enfeia o portal de entrada da nossa cidade. O Termi-
nal foi terceirizado, mas está pior do que chiqueiro.

Júlio César Theodoro
- Seja oficiado à Gerência da Sabesp, para que informe a esta
Casa de Leis sobre os Projetos de Renovação das redes cole-
toras de água e esgoto, uma vez que as mesmas estão em
estado precário, tendo a necessidade de serem substituídas,
devido sempre estarem dando problemas. Ressaltando que o
governo atual vem adequando e exemplificando o nosso municí-
pio como cidade modelo de Estância Turística, sendo justo que
todas as empresas prestadoras de serviços de nosso município
colaborem com o progresso e desenvolvimento da cidade, ade-
quando e priorizando recursos necessários para o desempe-
nho de um bom trabalho, favorecendo nosso município sempre
em busca de desenvolver e progredir como Estância Turística.
- Sejam oficiados votos de parabenização à Secretaria Munici-
pal de Agricultura, em parceria  com a Casa da Agricultura de
Avaré, pela realização do curso de artesanato em fibras, na
Microbacia do bairro dos Rochas, que se estenderá até o dia 5
de junho,  onde participam do curso pequenos proprietários da
região, que através do aprendizado de novas técnicas poderão
desenvolver o artesanato, um produto de extremo valor em nos-
so município.
- Sejam oficiados votos de parabenização à Diretoria de Ensino
de Avaré e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntamente
com diversos parceiros como Polícia Ambiental, Sabesp, Secre-
taria Municipal de Educação e Sesi, pelo lançamento do Projeto
de Educação Ambiental. Tal projeto tem por objetivo formar moni-
tores mirins que serão propagadores de informações ambien-
tais junto à comunidade.
- Pesar pelo falecimento do SRA. MARIA FRANCISCA DE LIMA.
- Pesar pelo falecimento do SR. JOÃO PEREIRA (JOÃO BRANDÂO).
- Pesar pelo falecimento do SRA. ANNA FILONZI.

Luiz Otávio Clivatti
- Sejam oficiados votos de parabenização e agradecimento  ao
SR. ELIAS LOURENÇO, considerado um dos melhores Comuni-
cadores Empresariais na Atualidade,  pelo belíssimo seminário
“TRABALHO EM EQUIPE” - A FORÇA DA UNIÃO DE TODOS,  apre-
sentado no último dia 22 do corrente ano, no Salão Nobre do
Centro Avareense, sendo esse um seminário de extrema impor-
tância, que seguramente está  contribuindo para fortalecer o
crescimento de nossas empresas e, conseqüentemente, para o
desenvolvimento de nosso município.
- Sejam oficiados votos de parabenização à diretoria do Clube
Centro Avareense “Dedicação e Trabalho”, pelo apoio para a
realização do Seminário  “TRABALHO EM EQUIPE” - A FORÇA DA
UNIÃO DE TODOS,  concretizado no último dia 22 do corrente
ano, no Salão Nobre do Centro Avareense, pelo Sr. Elias Louren-
ço, considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais
na Atualidade, sendo esse um seminário de extrema importân-
cia, que seguramente está  contribuindo para fortalecer o cres-
cimento de nossas empresas e, conseqüentemente, para o de-
senvolvimento de nosso município.
- Ao Ilmo. Secretário Estadual de Administração Penitenciária, Sr.
Luiz Carlos Catirse, para que seja providenciado, com urgência,
o desbloqueio dos celulares em Avaré, uma vez que os detentos
foram transferidos da penitenciária de Avaré, não se justifica
mais esse bloqueio, assim a população está cobrando muito
essa medida.
- A todas as operadoras de celular (Vivo, TIM, Claro etc.), para
que informem como será feita a cobrança dos celulares, princi-
palmente os pós-pagos, durante esse período em que os celula-
res ficaram bloqueados.

Roberto Araujo
- Pesar pelo falecimento do Sr. ROGERIO ROCHA.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, sinceros
agradecimentos à Excelentíssima Senhora Lígia Brizighello de
Sá Pavan, Presidenta da Câmara Municipal de Cerqueira César,
pela solidariedade manifestada através do ofício nº 65/2006.
- Sejam oficiados, em ata de nossos trabalhos, votos de parabe-
nização e agradecimento ao Sr. Cláudio Mansur Salomão, man-
tenedor das Faculdades Eduvale, pela iniciativa em conceder
isenção de taxa de vestibular para alunos que cursaram apenas
Ensino Fundamental e Médio em escola pública. Tal benefício
alcançará significativa parcela da população, que busca melho-
rias em suas condições de vida através da educação.
- Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa de
seu Ilustre Presidente Dr. Celso Luis Limongi, para que promova
adaptações no prédio do Fórum local, no sentido de viabilizar o
ingresso de deficientes. No local, por quaisquer das entradas,
existem escadarias, nenhuma rampa ou mesmo corrimão para
facilitar o acesso não só das pessoas deficientes, mas também
de idosos.

- Ao Ilmo. Presidente da Fundação Regional Educacional de Ava-
ré - FREA, Sr. José Antonio Monte, solicitando cópia do convite
03/2006.

Requerimentos remanescentes da
sessão de 22/05/06

Roberto Araujo
- Votos de aplausos e parabenização ao DOUTOR VAGNER
BERTOLI - Digníssimo Delegado de Polícia Titular da Delegacia
Seccional de Polícia de Avaré, extensivo a todos os Policiais
Civis em exercício na Estância Turística de Avaré, pelos rele-
vantes serviços que realizam, em especial pelos serviços pres-
tados na semana p.passada, em virtude do momento delicado
que passou a segurança pública do nosso Estado.
- Votos de aplausos e parabenização ao Servidor Público Munici-
pal, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS FREIRE, carinhosamente co-
nhecido como “Betho Freire”, o qual, durante a ausência de um
Secretário Titular para a Pasta da Cultura & Lazer, com muito
dinamismo, conseguiu agilizar os trabalhos da aludida Secretaria.
- Votos de aplausos e parabenização ao MAJOR CÉSAR AU-
GUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI, extensivo aos Policiais
Militares do 12º Batalhão, que ajudaram a manter a ordem públi-
ca, quando do último incidente ocorrido na semana p.passada,
nas dependências da Penitenciária I “Dr. Paulo Luciano de Cam-
pos” - Avaré/SP, onde de maneira prudente, destemida e corajo-
sa, impediram que a ordem pública fosse ameaçada.
- Votos de aplausos e parabenização a todos os POLICIAIS
MILITARES em exercício na Estância Turística de Avaré, coman-
dados pelo competente Capitão PM André Luiz de Oliveira, pelos
relevantes serviços que realizam, em especial pelos serviços
prestados na semana p.passada, em virtude do momento deli-
cado que passou a segurança pública do nosso Estado.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 29/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Silvestre, M.D. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que o mes-
mo, através do setor competente, possa estar realizando obra
de “boca de lobo”, de acordo com documentação anexa.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1ª. Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de construção de uma cobertura no ponto de ônibus já existente
na Av. João Manoel Fernandes - Bairro Camargo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, considerando a com-
preensão do Exmo. Sr. Prefeito com o atendido de urbanizar
através de praça, que da mesma forma priorize a questão do
acostamento para passagem de pedestre na via de acesso ao
Bairro Duílio Gambini, a situação atual tem colocado os transe-
untes em situação de risco constante.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que encaminhe a minuta do projeto de lei que Institui o Programa
Interdisciplinar e de Participação comunitária para Prevenção e
combate à violência nas Escolas da Rede publica de Ensino.

Aparecido Fernandes Junior – 2º Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor
competente da Administração, proceda ao nivelamento da Rua
Álvaro Figueiras, na altura do número 320 até o cruzamento
da Rua Nho Musa, pois a mesma foi asfaltada com o leito em
desnível, acumulando água parada, insetos e lodo, provo-
cando mau cheiro e, conseqüentemente, a reclamação dos
vizinhos naquela região.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor
competente, providencie o serviço de tampa buraco na Rua
João Teles de Menezes, no fundo do portão da Staroup, pois
há o risco de ocorrência de acidentes com pessoas que ali
transitam, além da possibilidade dos veículos caírem no bu-
raco, e ainda a dificuldade na saída de veículos da referida
empresa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável da rua Major Victoriano.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a recupera-
ção do leito carroçável e passeio público da rua Maranhão, na
altura dos números 672 e 662, em frente ao Clube Anos Doura-
dos 3º Idade.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar verificando se todos os veículos estão sendo guarda-
dos na Garagem Municipal, após o expediente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, junto com o Secretario
de Obras, estude a possibilidade de estar verificando se é pos-
sível a construção de uma praça no Bairro Brasil Novo, entre as
Ruas Praça Virginia de Agostini e Jobel Leonel Correa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar construindo uma quadra poliesportiva no Bairro da Bra-
bância.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar fazendo um projeto de centro de treinamento em geral
de todas as modalidades esportivas no Camping Municipal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, junto com a Secretaria de Esporte, estude a possibili-
dade de realizar uma reforma no campo do CSU, pois está sujo
e abandonado.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, junto com a Secretaria de Esporte, estude a possibili-
dade de disponibilizar um veículo, nos finais de semana, para as
crianças que utilizam o campo de futebol da Vila Jardim.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, junto com o Secretário Municipal de Esportes,  estude
a possibilidade de instalar um refeitório para a equipe de futebol
de Avaré.

Gilberto Dias Soares
- Ao Executivo Municipal, para que determine a fiscalização do
bar instalado na rua Argemiro Cruz, defronte ao nº 109 - Bairro
Ipiranga, visto que vizinhos que residem acima do estabeleci-
mento, devido à propagação do som, têm reclamado do intenso
barulho que o mesmo produz, ficando aberto até altas horas da
madrugada.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, fixe a placa indicativa
na praça com o nome da Família Vituri, que se encontra depen-
durada na cerca da Creche Jose Maria Porto, atendendo aos
pedidos de moradores próximos à mesma.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que determine os reparos na avenida Joselyr de Moura
Bastos, próximo da empresa retífica de motores Mundial.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, a fim de atender aos pedidos dos moradores do Bairro
Avaré I, seja  procedida à troca da iluminação pública do bairro.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de pintar uma faixa amarela e colocar uma placa “Proibido Esta-
cionar”, permitindo estacionamento apenas de veículos oficiais,
na rua Piauí, em frente à Funerária Nossa Senhora Aparecida
(FUNSA), uma vez que facilitará os trabalhos desta funerária,
que devido ao grande fluxo de veículos estacionados no local
dificulta o pronto atendimento e os Veículos Oficiais, que pres-
tam serviços a essa funerária.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda à compra de latões de
lixo, para instalar na rua Marechal Rondon, nas imediações da
Praça João Valente, no bairro Vila Martins III, visto que tal procedi-
mento contribuirá para manutenção da limpeza do bairro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 132/05, para que implante em
Avaré o Programa de Horta Comunitária nos moldes do existente
na cidade de Itatinga, denominado “Projeto Cheiro Verde”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 333/05, para que, através do
setor competente, estude a possibilidade de construir uma pista
de skate em nosso município, construção esta justamente rei-
vindicada pelos skatistas de Avaré, pois não existe um local
apropriado para a prática desse esporte tão difundido entre
nossos jovens.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,  rei-
terando pedido da indicação nº 468/05, para que, através do
setor competente, providencie a limpeza da área Poliesportiva do
bairro Vera Cruz, bem como sejam feitas melhorias como a cons-
trução de banheiros no local para melhor atender os usuários.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal,  Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 470/05, para que, através do
setor competente, solicite a agilização da viabilidade de serem
construídas calçadas na rua que dá acesso ao bairro Duílio

Gambini, solicitando a melhoria de sinalização, assim como obs-
táculos de trânsito (tipo tartarugas), com finalidade de dar mais
segurança tanto aos pedestres quanto aos motoristas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 471/05, para que, através do
setor competente, possa providenciar a construção de calçada
na avenida Paranapanema, imediações do córrego próximo ao
Lajão, melhorando o trânsito de pedestres no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 473/05, para que, através do
setor competente, providencie a construção de calçadas e a
canalização do córrego da Avenida Paranapanema, visando
evitar acidentes com pedestres, bem como a invasão das casas
dos moradores por insetos e animais peçonhentos provenien-
tes do referido córrego.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 483/05, para que através do
setor competente possa efetuar melhorias na iluminação publica
do Bairro Avaré I, substituindo-as por lâmpadas a vapor de só-
dio, propiciando assim uma melhor iluminação no local e maior
segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 582/05,  para que junto ao
setor competente, contrate uma podóloga, visto que tal especi-
alidade ainda não se encontra na área da saúde municipal, e tem
por função o tratamento dos pés, como unhas encravadas,
calos e “olhos de peixe”, tratamento este estritamente voltado à
saúde, sem qualquer influência de estética.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Sil-
vestre, reiterando pedido da indicação nº 584/05, para
que o mesmo solicite, junto ao setor competente da ad-
ministração, a instalação de um campo de futebol no
Parque Jurumirim, atendendo ao pedido dos moradores
do local juntamente com os moradores do bairro São
Roque, que também se beneficiariam com a utilização
do campo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 585/05, para que o mesmo
solicite, junto ao setor competente da administração, a instala-
ção de uma creche no Parque Jurumirim, para atender as crian-
ças moradoras do bairro, visto que o mesmo vem crescendo
bastante nos últimos tempos, e a necessidade de uma creche
se torna cada vez maior.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, reite-
rando pedido da indicação nº 695/05,  para que agilize o processo
de compra de uma área destinada para lotes às famílias carentes,
especialmente aos moradores da “Favela da Biquinha” e dos “Sem
Terra”, que se situam à beira da linha, próximo à empresa Novit,
tornando possível a transferência dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 719/05,  para que o mesmo
estude a possibilidade de construção de um campo de malha
coberto e pavimentado, em local visível e de fácil acesso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal,  Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº  761/05, para que, através do
setor competente, providencie a aquisição de no mínimo dois
banheiros móveis para atender as necessidades dos eventos
que dependem dos mesmos, visto que, pelo fato de vários even-
tos serem realizados na mesma data, está havendo déficit de
banheiros para atender os participantes dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 828/05, para que estude a
possibilidade de contratar um profissional na área odontológica,
destinado apenas para tratamento de canal, visto que a deman-
da é muito grande, e os profissionais disponíveis não estão
sendo suficientes para atender a população carente que ne-
cessita de tal tratamento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 869/05, para que, através do
setor competente, estude a possibilidade de uniformizar os agen-
tes comunitários da saúde, funcionários dos PSFs, com intuito
de melhor identificação dos mesmos por parte da população.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 873/05, para que, junto ao
setor competente, estude a possibilidade de construir uma pra-
ça defronte à Creche Dona Bidunga, visto que o local possui
estrutura suficiente para a concretização da mesma.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 878/05,  para que, através do
setor competente, estude a possibilidade de cercar a área de-
nominada Parque Terezinha de Freitas, com cerca gaúcha, a fim
de evitar a entrada de animais e o acúmulo de lixo, com intuito de
evitar a depredação da área.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Cultura, estude a

possibilidade de colocar na programação do evento denomina-
do “NHÔ MUSA”, o Sr. José Carlos Barão (Carlão do Bingo), para
cantar o bingo neste grandioso evento, visto que o Sr. Carlos foi
denominado Bingueiro Oficial de nossa cidade.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que providencie a troca de lâmpadas da Rua Major Telmo
Coelho, entre os números 32, 44 e 48, uma vez que o local está
completamente escuro.

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Esportes, estude a
possibilidade de doar duas redes de futebol de salão, quatro
troféus e uma bola para futebol de salão, que serão utilizados no
campeonato que será realizado com os moradores da Vila Es-
perança.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de denominar Rua ou Logradou-
ro Público de nossa cidade com o nome do Saudoso Investiga-
dor de Policia, Senhor ROGÉRIO ROCHA, em virtude de ter sido
um cidadão que muito ofereceu a esta cidade, merecendo, por-
tanto, esta justa homenagem.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, conserte o buraco exis-
tente à Rua Jocelir de Moura Bastos, na pista sentido centro
bairro na altura que passa sobre a ponte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, considerando-se as
reformas empreendidas em diversas praças de nosso municí-
pio, INDICO para que, em todas elas haja um rebaixamento nas
guias, para facilitação do acesso de deficientes e idosos.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, retire horrorosos latões
de lixos existentes no Jardim São João, substituindo por lixeiras,
preferencialmente lixeiras para lixos recicláveis.

Indicações remanescentes da sessão
de 22/05/06

Geraldo Laudemir Urbano da Costa

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir uma creche no
Bairro Alto.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir uma pista de skate
em cada bairro da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir mais uma pista de
skate no Bairro Ipiranga.

Moções aprovadas na sessão do dia 29/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Moção de aplauso ao Excelentíssimo Senhor SAULO DE CAS-
TRO ABREU FILHO, MD. Secretário da Segurança Pública do
Estado de São Paulo, pela criação do 53º BATALHÃO DE POLÍ-
CIA MILITAR DO INTERIOR (53º BPMI), que será implantado em
nossa cidade.
 - Moção de aplauso ao Excelentíssimo Senhor CLÁUDIO LEM-
BO, MD. Governador do Estado de São Paulo, pela assinatura do
decreto que criou o 53º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO
INTERIOR (53º BPMI), que será implantado em nossa cidade.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré informa a todos os mutuá-
rios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional Urbano) que os mutuários que venderem suas
casas não poderão participar de futuros sorteios da
CDHU em todo Estado de São Paulo. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal
de Habitação (Rua Rio Grande do Sul, 1810 – Centro
Administrativo Municipal).

 Secretaria Municipal de Habitação
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ATO

Ato nº  07 de 23 de Maio de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, com fundamento no artigo 13 da Lei nº. 783 de 08 de
Dezembro de 2005,
Resolve:
Artigo 1º. Modificar na forma do quadro abaixo deste Ato, a fonte de recurso indicada na Lei Orçamentária em seu parágrafo único
do artigo 12.

Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS

Lei nº 838 de 30 de maio de 2006
(Autoriza o Prefeitura Municipal de Avaré a receber, mediante
contrato específico, recursos financeiros do Fundo Estadual

de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei;
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado:
I – Receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, recursos financeiros não reembolsáveis,
oriundos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Polui-
ção – FECOP, observadas as disposições contidas na Lei Esta-
dual nº 11.160, de 18 de junho de 2002, regulamentada pelo
Decreto nº 46.842, de 19 de junho de 2002;
II – Assinar com o Banco Nossa Caixa S/A, com interveniência
do Estado de São Paulo, por meio da CETESB – Companhia de
Saneamento Ambiental, na qualidade de Agente Técnico, o Ins-
trumento de Liberação de Crédito Não Reembolsável ao Amparo
de Recursos da FECOP -  Fundo Estadual de Prevenção e Con-
trole da Poluição, previstos no inciso I deste artigo, cumprindo as
cláusulas e condições neles previstos.
Artigo 2º - O Convênio, objeto da cláusula primeira, destina-se
à aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e execução
de obras, em observância ao artigo 10 do Decreto 46.842, de 19
de junho de 2002.
Artigo 3º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir no refe-
rido convênio corresponderão por conta da seguinte dotação
orçamentária nº 12.02.01-4.4.90.00.00-15.452.5001.2164-347.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Continua na página 10.
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Fórum de Educação Ambiental acontece em Avaré
MÁRIO BIXIGA

A eficiência do Aterro Sanitário de Avaré será debatida no Fórum

Em comemoração
ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, dia 5 de junho,
na próxima segunda-fei-
ra, a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, em
parceria com a Faculda-
de Sudoeste Paulista,
está realizando o I Fó-
rum de Educação Ambi-
ental e Integração Regi-
onal de Avaré.

O Fórum acontece-
rá nos dias 5 e 6 de ju-
nho, na Faculdade Su-
doeste Paulista, e con-
tará com plenárias onde
serão abordados diver-
sos temas relacionados
a educação ambiental.

Temas importantes
serão discutidos como o
tratamento e disposição
final do lixo urbano, que
será comentado pelo
técnico da Cetesb Fer-
nando Wolmer. Neste
aspecto não poderá dei-
xar de ser abordado o
Aterro Sanitário de Ava-
ré, que vem se tornan-
do um modelo, inclusi-
ve recebendo nota 9,5
da Cetesb.

O Delegado Secci-
onal de Avaré, Vagner
Bertolli, o Delegado do
1º DP de Avaré, Levon
Torossian Júnior e o
mestre em direito penal,

Oswaldo Evangelista
Júnior, estarão abor-
dando outro tema im-
portante, como as pena-
lidades para os crimes
ambientais. Esse tema
tem sua importância
para todos, mas princi-
palmente para empresá-
rios que correm risco de
cometerem crimes am-
bientais. Uma parte da
programação é dedica-
da a empresários, mas
que também poderá
despertar a atenção do
público em geral. Esta-
rão falando representan-
tes de empresas como a
Zanzini e o Instituto
Ethos, além do Sebrae.

Também deverão
participar das plenárias
Orlando Montenegro
(Presidente do Conse-
lho Regional do Turismo
Paulista), Minoru
Iwakami Beltrão (re-
presentante do DE-
PRN), além de repre-
sentantes da Secretaria
Estadual de Educação,
Sabesp, OAB, Sebrae,
entre outras.

O objetivo do fórum
é conscientizar a popu-
lação sobre a importân-
cia da preservação do
meio ambiente. Para
isso estão sendo convi-

dados escolas munici-
pais, estaduais e parti-
culares, empresários e a
comunidade em geral.

O I Fórum de Edu-
cação Ambiental e Inte-
gração Regional conta
colaboração das Secre-
tarias Municipais de Meio
Ambiente, Educação,
Comunicação, Industria
e Comércio, Obras, Saú-
de e Transporte.

Além das palestras o
Fórum contará ainda
com exposições, feiras e
apresentação teatral.
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Iniciado o Projeto de Educação Ambiental em Avaré
Através de uma par-

ceria entre a Diretoria de
Ensino de Avaré e a Se-
cretaria Municipal do
Meio Ambiente foi lan-
çado em Avaré o Pro-
jeto de Educação Am-
biental. O objetivo des-
te projeto é formar mo-
nitores mirins que serão
propagadores de infor-
mações ambientais jun-
to a comunidade.

Além da Diretoria
de Ensino e Secretaria
de Meio Ambiente, o Alunos de 8ª Série participam de cursos

MÁRIO BIXIGA

projeto conta com di-
versos parceiros,
como Polícia Ambien-
tal, Sabesp, Secretaria
Municipal de Educa-
ção e Sesi.

O projeto consiste
em um curso para 30
alunos da 8ª série de
seis escolas de Avaré.
Estes alunos serão os
multiplicadores e rece-
berão todas as infor-
mações necessárias. O
curso teve seu início no
último dia 29 de maio
e vai até o dia 9 de ju-
nho na sede da Polícia
Ambiental. O curso
tem uma duração total
de 30 horas e é minis-
trado por especialistas
da área. São aulas ex-
positivas, dinâmica de

grupo e saídas a cam-
po. Isso permite que os
monitores mirins pas-
sem a conhecer o meio
em que vivem, os re-
cursos disponíveis e os
impactos ambientais da
nossa região. Estão
participando do curso
alunos das escolas es-
taduais Coronel João
Cruz, Benê de Andra-
de, Cota Leonel, Cel-
so Ferreira e João Tei-
xeira, além do Sesi.

Na segunda etapa,
com os monitores mirins
formados, serão desenvol-
vidos projetos que darão
prosseguimento na forma-
ção e outras atividades,
onde os monitores mirins
terão o apoio dos parcei-
ros do projeto.

Desde o início dos
trabalhos que findou na
Convenção para o fe-
chamento do comércio
aos domingos e feria-
dos, a Associação Co-
mercial, Industrial e
Agropecuária de Ava-
ré (ACIA), assim
como a Secretaria Mu-
nicipal da Indústria,
Comércio e Desenvol-
vimento Econômico fi-
caram em contato dire-
to com o Sindicato dos
Empregados do Comér-
cio (SEC), inclusive nes-
ta última quinta-feira
(dia 25/05), por última
vez, foi entrado em con-
tato com o presente Sin-
dicato para uma nova
reunião, com o intuito de
compor as classes, con-
tudo, como o Presiden-
te do mesmo já aguar-
dava a homologação da
Convenção postergou o
contato, declarando
mais tarde, na impren-
sa, que a mesma foi re-
gistrada às 14 h daque-
la quinta-feira.

A ACIA como a

Prefeitura e ACIA se manifestam sobre registro
do Calendário do Comércio de Avaré

Secretaria Municipal da
Indústria e Comércio,
desde sempre são equâ-
nimes no sentido de que
a classe comerciaria tem
o direito de ver seus di-
reitos trabalhistas res-
guardados, com paga-
mentos de justas remu-
nerações e proteção ao
trabalho, contudo, vez
que a estes há órgão
competente para fiscali-
zação, sendo, portanto,
totalmente lícito ao co-
merciante a abertura de
seu estabelecimento aos
domingos e feriados de
forma regrada e em con-
junto com demais lojistas
os quais a classe é co-
berta pela base territori-
al do Sindicato. Ademais,
esta Convenção está cri-
ando grande impasse,
visto que a própria mídia
está trazendo um núme-
ro maior de comerciári-
os que tem o interesse
no trabalho, agora decla-
rado proibido pela con-
venção, aos que não tem
o interesse.

A Prefeitura Munici-

pal também é a favor do
funcionamento do comér-
cio aos domingos e feria-
dos com a preocupação
de que o nosso município
é Estância Turística, ne-
cessitando, desta forma,
do funcionamento do co-
mércio local para o de-
senvolvimento pleno com
um bom atendimento não
somente ao munícipe
mais o também ao turis-
ta, para que o mesmo te-
nha o interesse em voltar
a nos visitar e trazer ami-
gos. Neste ponto a Secre-
taria Municipal de Comu-
nicação tem sido muito
importante ao alavancar
diariamente as potencia-
lidades de nosso municí-
pio, declarando, portanto,
a necessidade do comér-
cio diário.

Respeitado o interes-
se de cada classe esta
Convenção não é tão sim-
ples em declarar que o
comerciário não trabalha-
rá aos domingos e feria-
dos, mais do que isso,
proibiu ao comerciante de
abrir seu estabelecimen-

to, independentemente
de cumprir toda legisla-
ção trabalhista, está
proibido e ponto final.

Sobre este assunto
há posição abalizada em
qualquer esfera mercan-
til de que a carência de
postos de trabalho tem
aumentado significativa-
mente em todo o país, e
leis ou instrumentos com
força de lei não contri-
buem para a solução do
problema, pois interfe-
rem, de forma desmedi-
da no livre desenvolvi-
mento do comércio res-
ponsável por uma gran-
de oferta de empregos e
em municípios de peque-
no e médio porte, pela
maioria da mão-de-obra
empregada.

Nosso protesto é a
favor da classe patronal
e empregatícia, a pri-
meira tendo o direito ao
livre comércio acoberta-
do pelo nosso Estado
Democrático de Direito
e quanto a segunda ao
também direito universal
ao trabalho.

Bárbara e Júnior
no Horto Encanto

No próximo dia 4
de junho acontece mais
uma edição do projeto
Horto Encanto. A atra-
ção deste mês será Bár-
bara e Júnior que farão
a apresentação no pal-
co do Horto Florestal a
partir das 16 horas.

O Projeto Horto

A apresentação de Bárbara e Júnior acontece no
domingo, às 16 horas

Encanto, realizado
pela Secretaria Muni-
cipal de Turismo leva
uma atração musical
no primeiro domingo
de cada mês.  As
apresentações ocor-
rem no palco montado
no Horto Florestal e a
entrada é franca.

DIVULGAÇÃO
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Lei nº 839 de 30 de maio de 2006
(Autoriza o poder Executivo a firmar Convênio com as Entidades Assistenciais do Município,

Serviços de Assistência Social e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com as Entidades
Assistenciais do Município e seus respectivos aditamentos, tendo por objeto a ação compartilhada
e, visando à transferência de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao
Fundo Municipal de Assistência Social, bem como a contrapartida que cabe ao município, para a
execução de ações de assistência social previstas no Plano Municipal de Assistência Social e no
Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal – Sistema Único de Assistência Social
ano 2006, dos programas de proteção social básica e especial.
Artigo 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei, onerarão as seguintes dota-
ções do orçamento de 2006:

Artigo 3º - Faz parte integrante desta Lei, a minuta do convênio em anexo.
Artigo 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Decreto nº 1.181, de 25 de maio de 2006
(Dispõe sobre desapropriação 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 desapropriação judicial ou amigável, 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.
Valor: R$ 49.150,00 (quarenta e nove mil, cento e cinqüenta  reais)
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL :
UMA GLEBA DE TERRAS, Tem início no marco 01, cravado junto à Rodovia João Mellão – SP 255
– altura do Km. 260 mais 440 metros, e divisa com terreno 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 remanescente da matrícula nº 61.250, de proprieda-
de 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 confrontação com remanescente da matrícula nº 61.250, de propriedade de
Rogério Guidote; daí segue no azimute de 241º34’56” e distância 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 remanescente da matrícula nº 61.250 de propri-
edade 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 remanescente da
matrícula nº 61.250, de propriedade de Rogério Guidote; daí segue no azimute de 07º03’04”e
distância de 13,14 metros até o marco 06; daí segue no azimute de 25º37’37” e distância 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, desenvolvi-
mento 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 publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de Maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto n.º 1.182, de 25 de Maio de 2006
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para o fim de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de
propriedade de DORIVAL ARCA JUNIOR, localizada no Jardim
Paineiras, nesta cidade, que será utilizada para futuro prolonga-
mento da Rua Humberto Mórbio.
Local:- Parte dos lotes nº 1 e 2 da quadra B- Jardim Paineiras-
Avaré - SP
Proprietário:- DORIVAL ARCA JUNIOR
Área:- Lote 1 – 140,00 metros quadrados e Lote 2 190,00 me-
tros quadrados.
Valor :- R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
Descrição das Áreas :-
LOTE DE TERRENO 1 B: situado nesta cidade de Avaré, no
Jardim Paineiras, faz frente para a Rua Angelina Bonfan Henri-
ques onde mede 10,00 metros; pelo lado direito de quem olha
dessa rua para o imóvel confronta com o lote nº 2 na extensão
de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta com o remanes-
cente do lote nº 1 na extensão de 10,00 metros, perfazendo
uma área territorial de 140,00 metros quadrados, inscrito sob nº
I.002.001.00, para fins de tributação fiscal.
LOTE DE TERRENO 2 B: situado nesta cidade de Avaré, no
Jardim Paineiras, faz frente para a Rua Maria Mórbio Bonan
onde mede 10,00 metros; pelo lado direito de quem olha dessa
rua para o imóvel confronta com o remanescente do lote nº 2 na
extensão de 19,00 metros; nos fundos confronta com o lote nº
1 na extensão de 10,00 metros e do lado esquerdo confronta
com o lote nº 22 na extensão de 19,00 metros, perfazendo uma
área territorial de 190,00 metros quadrados, inscrito sob nº
I.002.002.00, para fins de tributação fiscal.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste de-
creto correrão por conta da aplicação própria do orçamento
vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de Maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.183, de 25 de Maio de 2006
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para o fim de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo
descrita, de propriedade de JOÃO MACHADO COSTA, locali-
zada no na rua Maximina Brizola, esquina com a Rua José Alves
valente no Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade, que será
utilizada para construção de área de lazer.
Local:- Rua Maximina Brizola esquina com a rua José Alves
Valente no Bairro Alto da Boa Vista - Avaré - SP
Proprietário:- JOÃO MACHADO COSTA
Área:- 375,00 metros quadrados
Valor :- R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
Descrição da Área :-
UM LOTE DE TERRENO, situada nesta cidade de Avaré, faz
frente para a Rua Maximina Brizola, antiga Rua 6, onde mede
4,57 metros em linha reta; segue pelo lado direito de quem olha
dessa rua para o imóvel na confrontação com o lote nº 20 na
extensão de 25,00 metros; deflete à esquerda na confrontação
com lote nº 22 na extensão de 6,00 metros; deflete à esquerda
e segue na confrontação com a antiga Rua 10, atual Rua José
Alves Valente na extensão de 15,42 metros; deflete à esquerda
em curva de concordância na extensão de 18,75 metros, atin-
gindo o alinhamento predial da Rua Maximina Brizola, onde teve
início essas medidas e confrontações, perfazendo uma área
territorial de 375,00 metros quadrados, cadastrado sob nº
4.329.021.00, para fins de tributação fiscal.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria do orçamento vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de Maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.184 , de 29 de Maio de 2006

(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de
propriedade de OLINDA CASTILHO DE SOUZA E OUTROS,
localizada na Rua Paraíba, no Jardim Pinheiro, nesta cidade, com
finalidade de abertura da Rua Paraíba no cruzamento da Rua
Euclides da Cunha.
Local:- Rua Paraíba
Proprietário:- Olinda Castilho de Souza e outros
Área:- 34,02 m²
Valor R$ - 2.350,00
Descrição da Área :- Situada nesta cidade de Avaré, no Jardim
Pinheiro, de forma irregular, fazendo frente para a Rua Paraíba,
onde mede 9,27 metros, segue pelo lado direito de quem olha
dessa rua para o imóvel, defletindo à esquerda pelo alinhamento
predial do prolongamento da Rua Euclides da Cunha na exten-
são de 16,71 metros, deflete a esquerda em curva de concor-
dância raio de 15,00 metros na extensão de 5,24 metros, con-
frontando com a área remanescente desta área a ser desapro-
priada, segue na mesma confrontante na extensão de 5,57 me-
tros e em curva de concordância raio de 15,00 metros na exten-
são de 6,00 metros, atingindo o alinhamento predial da Rua Para-
íba, onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área terri-
torial de 34,02 metros quadrados, desmembrada da matrícula nº
10.990 do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de Maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 028/06

PROCESSO Nº. 237/06
Objeto: aquisição de dois veículos tipo ambulância, zero Km,
motor 1.6 city, total flex, na cor branca, ano e modelo 2006,
conforme edital.
Data de Encerramento: 22 de junho de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 22 de junho de 2006, às 09:00 horas, no
Dep. de Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 029/06
PROCESSO Nº. 241/06

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de junho de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 27 de junho de 2006, às 09:00 horas, no
Dep. de Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de junho de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº. 008/06 – Processo nº. 112/06, objetivando a contratação
de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão-
de-obra para execução da construção de um restaurante pano-
râmico no Camping Municipal, conforme preceitua o § 1º do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Revogado em: 31/05/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – CONVITE
Convite nº. 069/06 – Processo nº. 153/06 fica aditado no
valor de R$ 13.410,50 (treze mil quatrocentos e dez reais e
cinqüenta centavos), para a empresa TRIUNFAL MARÍLIA
COMERCIAL LTDA EPP, o que corresponde a aproximadamen-
te 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 26 de maio de 2006.

Convite nº. 089/06 – Processo nº. 201/06 fica aditado no valor
de R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), para a empresa
DUFRAN COMERCIAL LTDA, o que corresponde a aproximada-
mente 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 29 de maio de 2006.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 072/06 – Processo nº. 156/06, 26 de abril de
2006, a empresa LIMA & BERTOLACCINI CONSTRUÇÕES
LTDA, no valor global de R$ 79.750,00 (setenta e nove mil sete-
centos e cinqüenta reais), objetivando a contratação de empre-
sa para confecção de 2.900 (duas mil e novecentas) placas.
Adjudicado em: 02/05 /2006

Convite nº. 078/06 – Processo nº. 188/06, 23 de maio de
2006, a empresa VIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ES-
TRUTURAS METÁLICAS LTDA, no valor global de R$ 50.324,00
(cinqüenta mil trezentos e vinte e quatro reais), objeti-
vando a contratação de empresa especializada para forneci-
mento de mão-de-obra e materiais de estrutura metálica, para
Garagem Municipal.
Adjudicado em: 26/05 /2006

Convite nº. 080/06 – Processo nº. 191/06, 23 de maio de
2006, a empresa BAURUFLEX SISTEMAS PARA ESCRITÓRIO
LTDA, no valor global de R$ 8.930,90 (oito mil novecentos e
trinta reais e noventa centavos), objetivando a aquisição de
equipamentos para atender as necessidades das unidades edu-
cacionais.
Adjudicado em: 29/05 /2006

Convite nº. 082/06 – Processo nº. 193/06, 22 de maio de
2006, a empresa UNIFICA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, no valor
global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), objetivando a
aquisição de uma perua Kombi para o CRST.
Adjudicado em: 25/05 /2006

Convite nº. 084/06 – Processo nº. 195/06, 15 de maio de
2006, a empresa ESCRILIMPHI MATERIAL DE ESCRITÓRIO,
LIMPEZA E HIGIENE OSASCO LTDA ME, no valor global de R$
27.754,58 (vinte e sete mil setecentos e cinqüenta e quatro reis
e cinqüenta e oito centavos), objetivando a aquisição de matéri-
as de escritório para os PASs, PSFs e Pronto Socorro Municipal.
Adjudicado em: 22/05 /2006

Convite nº. 085/06 – Processo nº. 196/06, 25 de maio de
2006, a empresa PONTAMED FARMACEUTICA LTDA EPP, no
valor global de R$ 30.110,50 (trinta mil cento e dez reais e cin-
qüenta cent avos), objetivando a aquisição de 245 apare-
lhos de medir glicemia com kit completo.
Adjudicado em: 31/05/2006

Convite nº. 090/06 – Processo nº. 203/06, 26 de maio
de 2006, a empresa ALIMENTAR COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA , no valor global de R$
12.028,00 (doze mil vinte e oito reais), objetivando a aqui-
sição de 1.200 Kg de acém bovino, 600 dúzias de ovos
brancos, 600 Kg de salsichas e 800 Kg de lingüiça suína
e a Empresa ANTÔNIO SEGARRA JÚNIOR EPP, no valor
global de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta
reais), visando a aquisição de 600 Kg de pernil suíno
sem osso.
Adjudicado em: 31/05 /2006



Convite nº. 091/06 – Processo nº. 208/06, 24 de maio de
2006, a empresa CONSTRUTORA LAUM LTDA, no valor global
de R$ 25.756,60 (vinte e cinco mil setecentos e cinqüenta e seis
reais e sessenta centavos), objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de mão-de-obra para e execução de
rede de esgoto no Parque Industrial.
Adjudicado em: 29/05 /2006

Convite nº. 093/06 – Processo nº. 211/06, 26 de maio de 2006,
a empresa MARTIKER & VENDRAMINI TERRAPLENAGEM LTDA,
no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), objetivando a
aquisição de 500 (quinhentos) caminhões de terra.
Adjudicado em: 31/05/2006

Convite nº. 094/06 – Processo nº. 215/06, 29 de maio de
2006, a empresa CLIVATTI & CLIVATTI LTDA EPP, no valor
global de R$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais),
objetivando a aquisição de 300 (trezentas) cestas básicas para
o Fundo Social de Solidariedade.
Adjudicado em: 29/05/2006

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 073/06 – Processo nº. 232/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa C. M.
SANTANA & CIA LTDA ME, com valor global de R$ 14.851,60
(catorze mil oitocentos e cinqüenta e um reais e sessenta cen-
tavos), objetivando a contratação de empresa especializada
para fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos
para pavimentação com lajotas no Parque de Exposições Fer-
nando Cruz Pimentel, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 074/06 – Processo nº. 225/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa FLÁVIO
ROGÉRIO DOS SANTOS ABREU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ME, com valor global de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos
reais), objetivando a aquisição de 200m² de lajotas de concreto
pré-fabricadas sextavadas, com fulcro no artigo 24 da Lei Fe-
deral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de
maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 021/06 – Processo nº. 238/06

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa RE-
CORD DE BAURU LTDA, com valor global de R$ 7.900,00 (sete
mil e novecentos reais), objetivando a veiculação de propagan-
da para divulgação do evento Paint Horse, com fulcro no artigo
25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 25 de maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefei-
to Municipal.

Inexigibilidade nº. 022/06 – Processo nº. 239/06
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa TV
BAURU S/A, com valor global de R$ 7.858,34 (sete mil oitocen-
tos e cinqüenta e oito reais e trinta e quatro centavos), objeti-
vando a veiculação de propaganda para divulgação do evento
Paint Horse, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2006 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 020/06 – Processo nº. 202/06, 24 de
abril de 2006, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 686.555,90 (seis-
centos e oitenta e seis mil quinhentos e cinqüenta e cinco reais e
noventa centavos), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de materiais, equipamentos e mão-
de-obra para pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade.
Adjudicado em: 01/06 /2006

EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO
Modalidade: Tomada de Preço nº. 014/06

Processo nº. 139/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. Guidi & Cia. Ltda. EPP
Objeto: aquisição de medicamentos não padronizados na rede básica.
Valor: até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/04/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 015/06
Processo nº. 149/06

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Transvale Pavimentação e Terraplanagem Ltda

Objeto: contratação de empresa especializada para pavimen-
tação asfáltica nas ruas Glasgow e Haia, desta cidade.
Valor: R$ 71.949,82 (setenta e um mil novecentos e quarenta e
nove reais e oitenta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 05/05/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 016/06
Processo nº. 159/06

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Marcopolo S.A.
Objeto: aquisição de um veículo tipo microônibus.
Valor: R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil setecentos e cin-
qüenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/05/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 018/06
Processo nº. 163/06

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.
Objeto: contratação de empresa especializada com forneci-
mento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para pavimen-
tação asfáltica do bairro Vila Esperança, desta cidade.
Valor: R$ 273.075,27 (duzentos e setenta e três mil setenta e
cinco reais e vinte e sete centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 019/06
Processo nº. 170/06

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Marcopolo S.A.
Objeto: aquisição de um veículo tipo microônibus.
Valor: R$ 136.880,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos e
oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 020/06
Processo nº. 202/06

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Vale do Rio Novo Engenharia e Construções LTDA
Objeto: objetivando a contratação de empresa especializada
para fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra
para pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade.
Valor: R$ 686.555,90 (seiscentos e oitenta e seis mil quinhentos
e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 01/06/06

EXTRATO DE CONTRATO CONVITE
Modalidade: Convite nº. 059/06 – Processo nº. 133/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Rone Engenharia, Projetos, Construções e
Comércio Ltda
Objeto: contratação de empresa especializada para elabora-
ção de projetos hidráulico completo em diversos locais desta
cidade
Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/04/06

Modalidade: Convite nº. 062/06 – Processo nº. 141/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Cestabrás do Brasil Ltda-EPP
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios .
Valor: R$ 65.320,00 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 13/04/06

Modalidade: Convite nº. 065/06 – Processo nº. 145/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Escrilimphi Material de Escr. Limpeza e Higi-
ene Osasco Ltda ME
Objeto: aquisição de materiais de limpeza para o ensino funda-
mental, educação infantil e para as creches.
Valor: R$ 73.591,75 (setenta e três mil quinhentos e noventa e
um reais e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/04/06

Modalidade: Convite nº. 067/06 – Processo nº. 150/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Future Click - Ensino Técnico de Informática
Educacional Ltda
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de informática administrativa com fornecimento de
programa de software de gerenciador escolar.
Valor: R$ 79.104,00 (setenta e nove mil cento e quatro
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/05/06

Modalidade: Convite nº. 071/06 – Processo nº. 155/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Escrilimphi Material de Escr. Limpeza e Higi-
ene Osasco Ltda ME
Objeto: aquisição de 354 pacotes de papel sulfite
Valor: R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/04/06

Modalidade: Convite nº. 072/06 – Processo nº. 156/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Lima & Bertolaccini Construções Ltda
Objeto: contratação de empresa para confecção de 2.900 (duas
mil e novecentas) placas.
Valor: R$ 79.750,00 (setenta e nove mil setecentos e cinqüenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/05/06

Modalidade: Convite nº. 073/06 – Processo nº. 157/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Hashimoto & CIA. Ltda
Objeto: aquisição de uma máquina manual para sinalização de solos.
Valor: R$ 33.430,00 (trinta e três mil quatrocentos e trinta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/04/06

Modalidade: Convite nº. 074/06 – Processo nº. 164/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Serralheria Júnior Milanezi Ltda ME
Objeto: aquisição de um coreto de ferro fundido
Valor: R$ 19.480,00 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/05/06

Modalidade: Convite nº. 075/06 – Processo nº. 179/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Langer Donizete da Silva & CIA Ltda ME
Objeto: aquisição de material gráfico para os Postos de Saúde
Valor: R$ 24.791,20 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e
um reais e vinte centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 10/05/06

Modalidade: Convite nº. 076/06 – Processo nº. 185/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Fascinart Comércio de Materiais Esportivos
e Serviços Ltda
Objeto: aquisição de 296 peças de troféus personalizados
Valor: R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais).
Data da Assinatura da Autorização de Compra: 05/05/06

Modalidade: Convite nº. 077/06 – Processo nº. 186/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Ábaco Informática S/C Ltda
Objeto: objetivando a informatização do controle de estoques
de medicamentos da saúde e controle das farmácias que distri-
buem estes medicamentos.
Valor: R$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/06

Modalidade: Convite nº. 078/06 – Processo nº. 188/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Viapiana Indústria e Comércio de Estrutu-
ras Metálicas LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para forneci-
mento de mão-de-obra e materiais de estrutura metálica, para a
garagem municipal.
Valor: R$ 50.324,00 (cinqüenta mil trezentos e vinte e quatro
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/05/06

Modalidade: Convite nº. 079/06 – Processo nº. 190/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Proerge Engenharia Instalações e Eletrifica-
ções Ltda
Objeto: aquisição de material e instalação para a rede de ilumi-
nação pública na Avenida Espanha
Valor: R$ 18.890,00 (dezoito mil oitocentos e noventa
reais) .
Data da Assinatura do Contrato: 16/05/06

Modalidade: Convite nº. 080/06 – Processo nº. 191/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Bauruflex Sistemas para Escritório LTDA
Objeto: aquisição de equipamentos para atender as necessi-
dades das unidades educacionais.
Valor: R$ 8.930,90 (oito mil novecentos e trinta reais e noventa
centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/05/06
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Modalidade: Convite nº. 081/06 – Processo nº. 192/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C. M. Santana & CIA Ltda ME
Objeto: contratação de empresa especializada para forneci-
mento de material e mão-de-obra para colocação de guias de
concreto no Cemitério Municipal.
Valor: R$ 36.992,41 (trinta e seis mil novecentos e noventa e
dois reais e quarenta e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/05/06

Modalidade: Convite nº. 082/06 – Processo nº. 193/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Unifica Veículos e Peças Ltda
Objeto: aquisição de uma perua Kombi para o CRST.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/05/06

Modalidade: Convite nº. 084/06 – Processo nº. 195/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Escrilimphi Material de Escritório, Limpeza
e Higiene Osasco Ltda ME
Objeto: objetivando a aquisição de matérias de escritório para
os PASs, PSFs e Pronto Socorro.
Valor: R$ 27.754,58 (vinte e sete mil setecentos e cinqüenta e
quatro reis e cinqüenta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 22/05/06

Modalidade: Convite nº. 085/06 – Processo nº. 196/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Pontamed Farmaceutica Ltda EPP
Objeto: objetivando a aquisição de 245 aparelhos de medir gli-
cemia com kit completo.
Valor: R$ 30.110,50 (trinta mil cento e dez reais e cinqüenta
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/05/06

Modalidade: Convite nº. 086/06 – Processo nº. 197/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GNTT Consultoria Comércio e Serviços Ltda
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos de engenharia e assessoria relativos à elaboração do
plano diretor participativo municipal
Valor: R$ 145.715,00 (cento e quarenta e cinco mil setecentos
e quinze reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/05/06

Modalidade: Convite nº. 087/06 – Processo nº. 198/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C. M. Santana & CIA Ltda ME
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materi-
ais e mão-de-obra para assentamento e pavimentação de vias
públicas em diversos locais da cidade
Valor: R$ 145.628,38 (cento e quarenta e cinco mil setecentos
e vinte e oito reais e trinta e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 08/05/06

Modalidade: Convite nº. 088/06 – Processo nº. 200/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Proerge Engenharia Instalações e Eletrifica-
ções Ltda
Objeto: aquisição de material e instalação de luminárias em
vários locais desta cidade.
Valor: R$ 36.740,00 (trinta e seis mil setecentos e quarenta
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/05/06

Modalidade: Convite nº. 089/06 – Processo nº. 201/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Dufran Comercial Ltda
Objeto: aquisição de móveis de escritório para as unidades de
saúde.
Valor: R$ 5.738,00 (cinco mil setecentos e trinta e oito reais).
Data da Assinatura da Autorização de Compra: 23/05/06

Modalidade: Convite nº. 090/06 – Processo nº. 203/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: Alimentar Comércio de Produtos Alimen-
tícios Ltda e Antônio Segarra Júnior EPP
Objeto: aquisição de carnes e ovos.
Valor: R$ 12.028,00 (doze mil vinte e oito reais)- R$ 3.480,00
(três mil quatrocentos e oitenta reais).
Data da Assinatura dos Contratos: 31/05/06

Modalidade: Convite nº. 091/06 – Processo nº. 208/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Contratadas: Construtora Laum LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de mão-de-
obra para e execução de rede de esgoto no parque Industrial.
Valor: R$ 25.756,60 (vinte e cinco mil setecentos e cinqüenta e
seis reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura dos Contratos: 29/05/06

Modalidade: Convite nº. 093/06 – Processo nº. 211/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: Martiker & Vendramini Terraplenagem LTDA
Objeto: objetivando a aquisição de 500 (quinhentos) caminhões
de terra.
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 31/05/06

Modalidade: Convite nº. 094/06 – Processo nº. 215/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratadas: Clivatti & Clivatti Ltda EPP
Objeto: objetivando a aquisição de 300 (trezentas) cestas bá-
sicas para o Fundo Social de Solidariedade.
Valor: R$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/06/06

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 015/06 – Processo nº. 169/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TV Record de Bauru S.A.
Objeto: objetivando propaganda em televisão para divulgação
da campanha de IPTU.
Valor: R$ 7.900,00 (sete mil novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/05/06

Modalidade: Inexigibilidade nº. 016/06 – Processo nº. 178/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ARMCO Staco S. A. Indústria Metalúrgica
Objeto: aquisição de tubos metálicos corrugados
Valor: R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinqüenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 28/04/06

Modalidade: Inexigibilidade nº. 017/06 – Processo nº. 213/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TV Bauru S.A.
Objeto: objetivando propaganda em televisão para divulgação
do Refis.
Valor: R$ 7.963,75 (sete mil novecentos e sessenta e três reais
e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/06

Modalidade: Inexigibilidade nº. 018/06 – Processo nº. 219/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TV Bauru S.A.
Objeto: objetivando propaganda em televisão para divulgação
de informativo escolar.
Valor: R$ 7.969,51 (sete mil novecentos e sessenta e nove
reais e cinqüenta e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 08/05/06

Modalidade: Inexigibilidade nº. 021/06 – Processo nº. 238/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Record de Bauru LTDA
Objeto: objetivando a veiculação de propaganda em televisão
para divulgação do evento Paint Horse.
Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/05/06
Modalidade: Inexigibilidade nº. 022/06 – Processo nº. 239/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TV Bauru S/A
Objeto: objetivando a veiculação de propaganda em televisão
para divulgação do evento Paint Horse.
Valor: R$ 7.858,34 (sete mil oitocentos e cinqüenta e oito reais
e trinta e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 25/05/06

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 045/06 – Processo nº. 158/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Pro-Rad Consultores em Rádio Proteção Ltda
Objeto: aquisição de 10 (dez) dosímetros para controle de radi-
ação em aparelhos de RX
Valor: R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/04/06

Modalidade: Dispensa nº. 050/06 – Processo nº. 167/06
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Locador: Instituição Chaddad de Ensino S/c Ltda
Objeto: locação de imóvel sito na Avenida Professor Celso Fer-
reira da silva, nº. 1001 para instalação do SESI.
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais.
Data da Assinatura do Contrato: 13/04/06

Modalidade: Dispensa nº. 053/06 – Processo nº. 174/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Camargo Veículos Especiais Ltda
Objeto: conserto de ambulância UTI-Móvel.
Valor: R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/04/06

Modalidade: Dispensa nº. 054/06 – Processo nº. 175/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Francisco Miguel Correia de Araújo ME
Objeto: aquisição de um microcomputador para instalação da
bolsa família.
Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) – Convênio n.
0102/2005 – MDS – secretaria Nacional de Renda e Cidadania.
Data da Assinatura do Contrato: 26/04/06

Modalidade: Dispensa nº. 055/06 – Processo nº. 177/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Objeto: aquisição de combustíveis para abastecimento da frota
municipal.
Valor: R$ 696.500,00 (seiscentos e noventa e seis mil e qui-
nhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/04/06

Modalidade: Dispensa nº. 056/06 – Processo nº. 180/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Proerge Engenharia Instalações e Eletrificações Ltda
Objeto: objetivando o fornecimento de mão-de-obra e presta-
ção de serviços de baixa tensão para reparos no Parque de
Exposição Fernando Cruz Pimentel.
Valor: R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinqüenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/04/06

Modalidade: Dispensa nº. 057/06 – Processo nº. 181/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Juliana Varela Guararema ME
Objeto: objetivando o fornecimento de software, manutenção,
suporte técnico e formação de pessoal especializado para ope-
ração do software.
Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 060/06 – Processo nº. 184/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. S. M. Clínica Médica de Avaré Ltda
Objeto: objetivando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de plantões no Pronto Socorro Municipal
Valor: R$ 474.624,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil seis-
centos e vinte e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 061/06 – Processo nº. 187/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclá-
vel Ambiental Ltda EPP
Objeto: contratação de empresa especializada no tratamento
(incineração) e destino final do lixo hospitalar e resíduos do
mesmo gênero.
Valor: R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 062/06 – Processo nº. 189/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Camilo Transportes e Terraplenagem Ltda
Objeto: contratação de máquinas e equipamentos para servi-
ços de manutenção de vias públicas.
Valor: R$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e setenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 064/06 – Processo nº. 206/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Assecam Distribuidora Hospitalar Ltda
Objeto: objetivando a aquisição de medicamentos para o Pronto
Socorro, Posto de Saúde e PSF.
Valor: R$ 124.374,09 (cento e vinte e quatro mil trezentos e
setenta e quatro reais e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/06
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Prefeitura consegue melhorar arrecadação sem aumentar impostos
Com um eficiente sis-

tema montado nas Se-
cretarias de Fazenda e
Administração, a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré conseguiu
aumentar consideravel-
mente a arrecadação no
município. Isso foi possí-
vel sem precisar aumen-
tar um centavo em im-
postos. Pelo contrário,
alguns tributos tiveram
até redução, como a taxa
da ISS para construções
e a taxa de roçada.

Nos primeiros quatro
meses de 2006 a Prefei-
tura de Avaré arrecadou
R$ 16,6 milhões, levan-
do em consideração a ar-
recadação de tributos
como IPTU, ISS, ITBI,
Imposto Retido na Fon-
te, Dívida Ativa e taxas

Refis foi prorrogado até o dia 31 de agosto

MÁRIO BIXIGA

diversas, além de repas-
ses de ICMS (Governo
Estadual) e Fundo de
Participação (Governo
Federal). Comparando
com o mesmo período de
2005, houve um aumen-
to na arrecadação em
torno de 17%, já que no
mesmo período de 2005
foram arrecadados R$
14,1 milhões. Isso repre-
senta R$ 2,5 milhões a

mais nos cofres públicos
apenas nos primeiros
quatro meses do ano.

O principal fator que
contribuiu para este au-
mento de arrecadação foi
em relação a Dívida Ati-
va, que teve um aumen-
to na arrecadação de
53% em relação ao mes-
mo período do ano pas-
sado. O Refis foi o prin-
cipal mecanismo da Pre-

feitura para o aumento
desta arrecadação. Atra-
vés do Refis, contribuin-
tes que estavam com o
pagamento dos tributos
em atraso e já inclusos na
dívida ativa podem fazer
o refinanciamento da dí-
vida. O prazo para o con-
tribuinte aderir ao Refis
iria até o dia 31 de maio,
mas como está havendo
um grande interesse da
população este prazo foi
prorrogado para até o dia
31 de agosto.

Desde de que foi im-
plantado no final de setem-
bro do ano passado, até o
último dia 29 de maio, a
Prefeitura de Avaré já ne-
gociou R$ 8,2 milhões.
Deste total, R$ 1,7 milhão
já entrou nos cofres da
Prefeitura. Ao todo foram

9.235 processos realizados
no período. Esse dinheiro
estava praticamente per-
dido, pois dificilmente es-
ses contribuintes fariam o
pagamento agora.

A agilidade nas exe-
cuções fiscais também
tem contribuído muito
para o aumento na arre-
cadação. Hoje a Prefei-
tura envia uma notifica-
ção e antes da execução
fiscal o contribuinte já pro-
cura acertar sua dívida.
Antes uma execução fis-
cal demorava até um ano
para chegar ao contribu-
inte. Hoje a notificação
judicial chega em menos
de um mês. Existem ca-
sos em que o contribuinte
recebe a notificação em
até 10 dias. Essa agilida-
de é possível graças ao

trabalho do setor de exe-
cução que encaminha ao
Fórum o processo prati-
camente pronto.

Para que o aumento
da arrecadação fosse
efetivado foi necessária a
informatização do setor
de tributação da Prefei-
tura. O sistema de co-
brança eficaz da Prefei-
tura de Avaré faz com
que seja modelo para ou-
tras Prefeituras, que
mandam técnicos para
Avaré para conhecerem
de perto o sistema de co-
brança. Cidades como
Cubatão, São José dos
Campos, Marilia, Apare-
cida do Norte, Ilha Soltei-
ra e Londrina já procuram
maiores informações so-
bre o projeto implantado
pela Prefeitura de Avaré.

Avaré tem mais de 13 mil participações e vence o Dia do Desafio
Com uma participa-

ção de 17,78% da popu-
lação, a Estância Turís-
tica de Avaré, foi a ven-
cedora do Dia do Desa-
fio. Realizado na última
quarta-feira (dia 31/05)
o Dia do Desafio consis-
te em fazer com que o
maior número de pesso-
as possíveis, realizem o
mínimo de 15 minutos de
atividade física.

Avaré teve a parti-
cipação de 13.604 pes-
soas. Levando em con-
sideração a população
total da cidade de 76.472
registrada pelo SESC,
organizador do evento,
Avaré contou com a par-
ticipação de 17,79%.

Neste ano Avaré
disputou contra a cida-
de de Ubaté, na Colôm-
bia que participou com
13,07% da população.
De acordo com o
SESC, a cidade colom-

Escolas, clubes, associações e empresas
realizaram atividades

MÁRIO BIXIGA

Avaré contou com
13.604 participações

biana tem 73.885 habi-
tantes e participaram do
Dia do Desafio 9.660
pessoas.

Para conseguir a vi-
tória a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de
Avaré realizou durante
todo o dia uma série de
atividades que envolveu
boa parte da população.
A grande concentração
ocorreu na Concha
Acústica onde os parti-
cipantes realizaram ae-
róbica, balé, dança,
além de apresentações
marciais como karate,
judô e capoeira. No
Horto Florestal foi rea-
lizada uma caminhada
que envolveu um gran-
de número de pessoas.
Uma passeata ciclística
contou com a participa-
ção de um bom número
de pessoas.

As escolas, clubes,
associações e empresas

também realizaram ati-
vidades e contribuiram
para o resultado ex-
pressivo de Avaré. Os
funcionários da Gara-
gem Municipal da Pre-
feitura também tiveram
papel importante pois
durante o dia foram re-
alizadas diversas ativi-
dades físicas para os
funcionários. A Secre-
taria Municipal de Es-

portes agradeceu a par-
ticipação de todos que
contribuíram para que
Avaré tivesse essa boa
participação.

Realizado anual-
mente, sempre na últi-
ma quarta-feira do mês
de maio, o Dia do De-
safio propõe que pesso-
as interrompam suas
atividades rotineiras e
pratiquem, durante 15

minutos consecutivos,
qualquer tipo de ativida-
de física.

Nesse dia, cidades
do mesmo porte estabe-
lecem uma saudável
competição onde ten-
tam envolver nas ativi-
dades a maior porcen-
tagem de pessoas par-
ticipantes em relação ao
total de habitantes. É
uma disputa amigável,

que estimula a partici-
pação de toda a comu-
nidade. No desafio os
vencedores são os cida-
dãos que, além do cor-
po, exercitam a integra-
ção, a criatividade, a li-
derança, o espírito comu-
nitário e começam a
compreender a importân-
cia de fazer da atividade
física um hábito para os
outros dias do ano.



Modalidade: Dispensa nº. 065/06 – Processo nº. 209/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A. Guidi & Cia Ltda EPP
Objeto: objetivando a aquisição de medicamentos não padroni-
zados pela rede para serem consumidos pelos detentos das
Penitenciárias PI e PII.
Valor: R$ 2.817,37 (dois mil oitocentos e dezessete reais e
trinta e sete centavos)- Fonte de Recurso - Incentivo para Aten-
ção à Saúde no Sistema Penitenciário.
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 066/06 – Processo nº. 210/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JV Alimentos Ltda
Objeto: aquisição de bebida láctea e leite em pó integral para a
merenda escolar.
Valor: R$ 75.810,00 (setenta e cinco mil oitocentos e dez reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 067/06 – Processo nº. 212/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JV Alimentos Ltda
Objeto: aquisição de carnes para a merenda escolar.
Valor: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 068/06 – Processo nº. 214/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Neli Martins Lopes ME
Objeto: objetivando a aquisição de camisetas para atender aos
alunos de ensino fundamental que participam do curso Proerd.
Valor: R$ 4.690,80 (quatro mil seiscentos e noventa reais e
oitenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 069/06 – Processo nº. 216/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Medsevem Distribuidora de Produtos Hos-
pitalares Ltda
Objeto: aquisição de 06 (seis) ampolas de medicamento Her-
ceptin (Trastuzumab) 440mg.
Valor: R$ 47.256,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinqüenta
e seis reais).
Data da Autorização de Compra: 09/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 070/06 – Processo nº. 224/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Irene Maria da Silva Avaré ME
Objeto: aquisição de móveis para escritório.
Valor: R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais).
Data da Autorização de Compra: 24/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 071/06 – Processo nº. 227/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C. M. Santana & CIA Ltda ME
Objeto: objetivando a contratação de empresa especializada
pelo fornecimento de mão-de-obra para assentamento de para-
lelepípedos
Valor: R$ 14.143,74 (quatorze mil cento e quarenta e três reais
e setenta e quatro centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 23/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 072/06 – Processo nº. 230/06
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locadora: Tomie Nakahara
Objeto: objetivando a locação de terreno para estacionamento
de veículos dos funcionários públicos do Centro Administrativo.
Valor: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.
Data da Assinatura do Contrato: 23/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 073/06 – Processo nº. 232/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: C. M. Santana & CIA Ltda ME
Objeto: objetivando a contratação de empresa especializada
para fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos
para pavimentação com lajotas no Parque de Exposições Fer-
nando Cruz Pimentel.
Valor: R$ 14.851,60 (catorze mil oitocentos e cinqüenta e um
reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/06

Modalidade: Dispensa nº. 074/06 – Processo nº. 225/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Flávio Rogério dos Santos Abreu Material de
Construção ME
Objeto: objetivando a aquisição de 200m² de lajotas de concre-
to pré-fabricadas sextavadas
Valor: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/05/06

PUBLICAÇÃO SOLICITADA PELO VEREADOR ROBERTO ARAÚJO
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N° 773/06
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Circuito de Rodeio na Emapa agita fim de semana em Avaré
Neste fim de semana,

está ocorrendo no Recin-
to da Emapa o I Circuito
de Rodeio Paint Horse.
O evento acontece para-
lelamente ao Congresso
Nacional da Raça Eqüi-
na Paint Horse.

O rodeio terá apenas
montarias em touros, to-
dos profissionais. Para a
realização do evento a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, mon-
tou uma grandiosa ar-

Durante o evento será realizado o Congresso Nacional da Raça Paint Horse

Inaugurado Centro de Especialidades Odontológicas
O CEO

conta com
quatro

consultórios
dentários

e uma sala
de Raio X

MÁRIO BIXIGA

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré inau-
gurou na última sexta-fei-
ra (dia 02/06) o Centro de
Especialidades Odontológi-
cas (CEO). A cerimônia
ocorreu no Centro de Saú-
de I de Avaré, localizado na
Rua Acre, 1281.

Através do CEO, pa-
cientes encaminhados
por dentistas dos postos
de saúde, serão atendidos
nas mais diversas espe-
cialidades. O CEO con-
tará com dentistas espe-
cializados em próteses, ci-
rurgias, atendimento a pa-

quibancada nas proximi-
dades das pistas do Re-
cinto da Emapa. As pro-
vas de rodeio, que come-
çaram na última quinta-
feira (dia 01/06) vão até
domingo, sendo realiza-
das sempre no período
da tarde.

O Congresso Naci-
onal da Raça Paint Hor-
se é um dos principais
eventos da raça realiza-
dos no Brasil e conta
com a participação de

criadores de todo o país.
Organizado pela Associ-
ação Brasileira de Cria-
dores Paint Horse
(ABCP) o Congresso
terá provas de Laço de
Bezerro, Conformação,
Tambor, Team Penning
entre outras.

A ABCP também já
confirmou que para o
mês de agosto deste ano
Avaré estará sediando o
Potro do Futuro da Raça
Paint Horse.

Prefeitura entrega creche na Vila Operária
JL RAMALHO

Local conta com toda infra-estrutura

Na última sexta-feira
(dia 26/05) a Prefeitura da
Estância Turística de Ava-
ré inaugurou a Creche
Adalgisa de Almeida
Ward, na Vila Operária.
A creche atenderá até
200 crianças de 0 a 6
anos de idade e já está em
funcionamento. Na sex-
ta-feira, antes da inaugu-
ração, a secretaria da cre-
che já havia recebido 80
inscrições de crianças.

A Creche conta com
berçário, salas de apren-
dizado, parquinho e um
grande número de brin-

quedos para as crianças.
Além disso possui um
amplo refeitório e cozinha
adequada para as neces-
sidades das crianças.

Além das crianças da
Vila Operária o a creche
também atenderá os bairros
próximos, como Brasil Novo,
Brabância, entre outros.

cientes especiais, perio-
dontia (tratamento das
gengivas) e endodontia
(tratamento de canal).

O CEO estará funci-
onando no Centro de Saú-

de I (Rua Acre). Para isto
foram reformadas e rea-
dequadas salas onde fun-
cionarão quatro consultó-
rios dentários e uma sala
de Raio X.

Avaré sedia primeira etapa do
Campeonato Inter-Regional de Kart

Prova será disputada no Kartódromo de Avaré

MÁRIO BIXIGA

No próximo domingo
(dia 04/06) o Kartódromo
de Avaré sediará a primei-
ra etapa do Campeonato
Inter-Regional de Kart. O
evento contará com a
participação de kartistas
de diversas cidades do
Estado. Estarão partici-
pando pilotos de Avaré,
São Paulo, Bauru, Barra
Bonita, Jaú, São José do
Rio Pardo, Holambra e
Ourinhos.

A programação co-
meça às 8 horas da ma-
nhã com os treinos livres
até às 10 horas. A partir

da 11 horas acontece a
tomada de tempo oficial
que definirá o grid de lar-
gada. A primeira bateria
será realizada às 14 ho-
ras, quando serão dispu-
tadas 15 voltas. A segun-
da bateria, também com
15 voltas, será ás 15 ho-
ras. Para efeito de clas-
sificação serão somadas
as duas baterias para de-
finir o vencedor da pro-
va. Receberão premiação
em troféus os cinco pri-
meiros colocados.

A prova será disputa-
da na categoria força li-

vre, onde estarão parti-
cipando karts com mo-
tores RD 135, V4 e Pa-
rilla. A organização do
evento é do Avaré Kart
Clube e conta com o
apoio da Serginho Pneus
e da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré.

O Campeonato In-
ter-Regional de Kart
tem esta primeira etapa
em Avaré e depois se-
rão disputadas etapas
em Barra Bonita, Ouri-
nhos, Bauru e a última
etapa, em novembro,
novamente em Avaré.


