
AVARÉ, 19 DE NOVEMBRO DE 2005 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 1

 AVARÉ -  SÁBADO, 19 DE NOVEMBRO DE 2005                                                                                                                                      ANO V  Nº 228www.avare.sp.gov.br

Recinto da Emapa começa a se
preparar para Festa Country

O Parque de Expo-
sições Fernando Cruz
Pimentel (Recinto da
Emapa) já começa a se
preparar para o grande
evento que acontecerá
neste final de ano, a 5ª
Festa Country, que será
realizada de 3 a 11 de

dezembro. O evento
reunirá grandes artistas
em shows todos os dias
na arena que será mon-
tada no Parque de Ex-
posições.

A grande atração do
evento serão os shows
com Tradição (dia 3),

Gino e Geno (dia 4),
Thulio e Thiago (dia 5),
Ataíde e Alexandre (dia
6), Bruno e Marrone (dia
7), Gian e Giovani (dia 8),
Rick e Renner (dia 9),
Daniel (dia 10) e Edson
e Hudson (dia 11).
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No último fim de
semana Avaré sediou
a última etapa do Cir-
cuito Brasil de Jet Ski,
onde os principais pi-
lotos do país realiza-
ram pegas emocio-
nantes. O evento
aconteceu nos dias 12
e 13 de novembro
(sábado e domingo) e
contou com a presen-
ça de um grande pú-
blico nos dois dias de
competição.

A etapa de Avaré
definiu os campeões
da temporada nas ca-
tegorias: Runabout 0-
800 cc stock, Runa-
bout 0-800 cc, su-
perstock, Runabout 0-
1200 cc superstock ,
Sport superstock , Ski
superstock, Free style

Última etapa do Circuito
Brasil de Jet Ski agitou a

Represa de Jurumirim
amador e Free style pro-
fissional.

O evento foi organi-
zado pela Liga Paulista
de Jet Ski e contou com

total apoio da Prefeitu-
ra da Estância Turísti-
ca de Avaré, através
da Secretaria Munici-
pal de Turismo.

Desde o início des-
ta semana a Secretaria
Municipal da Cultura
de Avaré está atenden-
do em novo endereço.
O histórico prédio do
antigo fórum, que foi

Secretaria da Cultura já está
em novo endereço

reformado recentemen-
te pela Prefeitura, é a
nova sede da Secreta-
ria de Cultura.

No local também
estará em breve funcio-
nando o Museu Históri-

co Anita Ferreira de
Maria. No Centro Cul-
tural, onde funcionava
anteriormente a Secre-
taria de Cultura, está em
atividade somente a Bi-
blioteca Municipal.
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O material a ser publicado no Semaná-

rio Oficial da Estância Turística de Ava-

ré deverá ser enviado a redação até ás

17 horas da quarta-feira  da semana

em que circula o jornal. O material en-

tregue após este horário será publica-

do somente na semana seguinte.

O material deverá ser entregue digitali-

zado via e-mail, disquete ou CD e de-

verá estar em formato doc, txt ou rtf.

Não serão aceitos materiais impres-
sos , com exceção de planilhas que

contenham números.

Para maiores informações entre em

contato com redação.
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O Parque de Expo-
sições Fernando Cruz
Pimentel (Recinto da
Emapa) já começa a se
preparar para o grande
evento que acontecerá
neste final de ano, a 5ª
Festa Country, que será
realizada de 3 a 11 de
dezembro. O evento
reunirá grandes artistas
em shows todos os dias
na arena que será mon-
tada no Parque de Ex-
posições.

Para melhor acomo-
dar o grande público
esperado, a Prefeitura
está providenciando al-
gumas melhorias no re-
cinto, como a revisão de
toda parte elétrica do
parque, inclusive com a
construção de uma nova
cabine de energia que
dará mais segurança. O
estacionamento está
sendo ampliado o que
possibilitará um número
maior de veículos para
serem estacionados, já

Recinto da Emapa começa a se
preparar para Festa Country

pintura, inclusive com
melhorias na Praça
do Criador.

A grande atração
do evento serão os
shows com Tradição
(dia 3), Gino e Geno
(dia 4), Thulio e Thia-
go (dia 5), Ataíde e
Alexandre (dia 6), Bru-
no e Marrone (dia 7),
Gian e Giovani (dia 8),

Rick e Renner (dia 9),
Daniel (dia 10) e Ed-
son e Hudson (dia 11).

Além dos shows ha-
verá ainda rodeios. Nes-
ta semana o Governo
do Estado liberou a re-
alização de rodeios com
touros. Com isso a Fes-
ta Country terá monta-
rias em cavalo e em tou-
rous, o que deverá atrair
um publico maior para
os 11 dias de festa.

Será montada uma
arena com capacidade
de 35 mil a 45 mil pes-
soas, onde serão rea-
lizados os shows e o
rodeio.

Com a impossibili-
dade da exposição de
gado, devido a suspeita
de febre aftosa no Esta-
do de São Paulo, a or-
ganização do evento es-
tará realizando exposição
de eqüinos, como Man-
ga Larga e Mini Horses.
Haverá ainda provas de

que neste ano o estaci-
onamento será gratuito.

O hangar está recen-
do uma nova pintura
além de ser completa-
mente reformado. Al-
guns dos galpões estão
recebendo nova cober-
tura metálica, em forma
de pirâmide.

A entrada do re-
cinto recebeu nova

Barracão está recebendo nova cobertura (no detalhe a cobertura antiga)

Hangar  está sendo reformado

Rede de Energia está sendo recuperada
Três Tambores.

A exposição ainda
contará com Parque de

Diversões, Bailão, e ex-
posição de barracas de
diversas empresas.
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LICITAÇÃO

LEGISLATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Convite nº. 133/05 – Processo nº. 287/05,  04 de novembro de
2005, a empresa Auto Posto Estrela de Avaré Ltda, no valor
global de R$ 28.725,00 (vinte e oito mil setecentos e vinte e cinco
reais), na aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) litros de com-
bustível (álcool), conforme solicitação do Gabinete do Prefeito.
Adjudicado em: 19/11/05.

Tomada de Preço nº. 019/05 – Processo nº. 246/05,  22 de
setembro de 2005, a empresa Atlântica Construções Co-
mércio e Serviços Ltda, no valor global de R$ 323.335,05
(trezentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e
cinco centavos), para à construção do Centro Educacional In-
fantil, sito na praça Virginia Ferezin D’Agostini – Parque Resi-
dencial Gilberto Filgueiras II, com fornecimento de material de
primeira qualidade, mão-de-obra e equipamentos necessários à
execução da obra.
Adjudicado em:  09/11/05.

Convite nº. 131/05 – Processo nº. 285/05, 11 de outubro de
2005, a empresa A. R. da Silva Informática - ME, no valor
global de R$ 5.650,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais),
na aquisição de um notebook, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal da Saúde.
Adjudicado em:  08/11/05.

Convite nº. 138/05 – Processo nº. 300/05,  03 de novembro de
2005, a empresa A. R. da Silva Informática - ME, no valor
global de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), na
aquisição de um microcomputador e uma impressora, juntamen-
te com equipamentos fornecidos, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Saúde.
Adjudicado em:  08/11/05.

TERMO DE SUPRESSÃO

Fica SUPRIMIDO do objeto da dispensa nº 084/05 – Processo
nº 272/05, da empresa REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA  nos
termos do artigo 65, inciso II, § 1º da Lei 8666/93, referente
aquisição de medicamentos, o que corresponde a uma redução
de aproximadamente 4,53% (quatro vírgula cinquenta e três por
cento) do valor total do contrato. A presente supressão tem
valor de R$ 2.859,59 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e nove centavos) .
Prefeitura da estância Turística de Avaré, 01 de novembro de
2005 – Joselyr Benedito Silvestre.

RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação 093/05 – Processo nº 303/05
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa Clínica Ima-
gem Ltda , responsável pela prestação de serviços médicos
relativos aos exames de ultra-sonografia e laudos de RX, no
valor global de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais, com fulcro no
artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de outubro de 2005
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação 096/05 – Processo nº 308/05
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Sr. Antônio Salim
Curiati , visando à locação de um imóvel situado à Rua Rio Gran-
de do Sul, nº 1750, para instalação da Delegacia Seccional de
Polícia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, com
fulcro no artigo 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de outubro de 2005
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação 025/05 – Processo nº 320/05
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa TV Bau-
ru S/A , visando a veiculação de propaganda em televisão, para
divulgação do REFIS, propaganda de recuperação fiscal, desti-
nado às pessoas físicas e jurídicas que tenham débitos junto à
Fazenda Pública Municipal, Administração direita e indireta , no
valor global de R$ 15.851,97 (quinze mil oitocentos e cinquenta
e um reais e noventa e sete centavos), com fulcro no artigo 25
da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de outubro de 2005
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação 023/05 – Processo nº 317/05
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa Raimun-
da Power Menezes de Santana , com objetivo a aquisição de
2.815 (dois mil oitocentos e quinze) ingressos do circo Irmãos
Power para a Educação Infantil e 4.480 (quatro mil quatrocentos
e oitenta) para o Ensino Fundamental, no valor global de R$
20.477,50 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e
cinquenta centavos), com fulcro no artigo 25 da Lei Federal
8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de outubro de 2005
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação 021/05 – Processo nº 311/05
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa Maxi –
Livros Distribuidora Ltda , com objetivo a aquisição de cole-
ções e livros da editora Scipione, no valor global de R$ 12.404,50
(doze mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos),
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de novembro de
2005 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO

DISPENSA nº 094/05 – PROCESSO nº 304/05

A  Prefeitura da Estância Turística de Avaré torna público para
ciência dos interessados a Retificação referente à publicação
da ratificação.
Onde lia:  “Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a Colô-
nia de Férias Fraternidade , visando a instalação do RAFA...”
Leia-se:  “Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a Colô-
nia Espírita Fraternidade , visando a instalação do RAFA...”
Ficam ratificados os demais termos da referida Publicação .
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de novembro de
2005.

Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

DECRETO LEGISLATIVO N º 189/2005
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Benemérito ao Sr.

NILSON NISHIDA dá outras providências)

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
DECRETA:-
Artigo 1º -  Fica concedido o Título de “CIDADÃO BENEMÉRITO”
ao Sr. NILSON NISHIDA, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade avareense.
Parágrafo Único  – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º  - Fica o Sr. Presidente da Câmara autorizado a utilizar
dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo
para atender as despesas com a solenidade.
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 16 de
Novembro de 2005.

JOSÉ RICARDO CARDOSO BARRETO
Presidente

ROSANA A.UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1ª. Secretária

APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2º Secretário

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor-Secretário Geral

Projeto de Decreto Legislativo n.º  010/2005;
Autoria:- Ver. Júlio César Theodoro;
Aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária de 14/11/2005.

EMENDA À LEI ORGÂNICA DE AVARÉ N.º 68/2005
(Modifica dispositivo do Art. 34 da Lei Orgânica de Avaré, e dá

outras providências)

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
Estado de São Pulo nos termos que dispõe o Artigo 25 IV da Lei
Orgânica Municipal  promulga a seguinte Emenda:
Art. 1º -  O Artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Avaré
passa a vigorar com a seguinte redação:

SESSÃO 14-11-2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente,
possa estar realizando vistoria na Rua Dorita nº 65, Bairro Jardim
Paineiras, com a finalidade de criar uma proteção na referida casa
com relação ao campo de futebol ali localizado.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
estude a possibilidade de proceder à pavimentação da Rua Nicola
Ferreira, e que pese o fato desta ser uma rua de pequena extensão,
mas, que concentra um número considerável de moradores, bem
como de comércio local.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
ceda, urgentemente, a operação tapa buracos na Rua Abílio Garcia
em frente ao numeral 250, Bairro Alto, visto que a mesma encontra-
se muito danificada devido às chuvas ocorridas nos últimos dias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
videncie com urgência, o serviço de tapa buracos na pista da Aveni-
da Manoel Teixeira Sampaio, Bairro Duílio Gambini, visto que a mesma
encontra-se muito danificada devido às chuvas ocorridas nos últi-
mos dias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
videncie urgente, o serviço de nivelamento e tapa buracos no Con-
domínio Recanto Vereda do Sol, especialmente na Rua das Aguais a
Rua Alameda das Rosas, acesso ao Horto Florestal, pois as mesmas
encontram-se muito danificadas devido às chuvas ocorridas nos
últimos dias.

GILBERTO DIAS SOARES
Ao Exmo. Prefeito Municipal que através da Secretaria Municipal de
Transporte e Sistema Viário, providencie, com a máxima urgência,
sinalização horizontal ou com placas as passagens de pedestres
em vários quarteirões do Bairro Brabância, ou seja, nas ruas Fran-
cisco Assis de Oliveira, Sebastião Camargo Garcia, Moacir A. Silvei-
ra e Érico Veríssimo. Essas passagens são utilizadas por estudan-
tes, muitos de pouca idade que atravessam correndo onde trafegam
veículos em número considerável, o que poderá causar sérios aci-
dentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente do
município proceda aos reparos na calçada da Rua Rio Grande do
Sul, defronte ao nº 1343, que em decorrências das chuvas, soltou
as pedras e formou-se um buraco, podendo ocasionar acidentes,
especialmente aos idosos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, que através do setor competente
determine as providências que se fizerem necessárias, no sentido
de que a água que corre na Rua Antonio Gomes de Amorim não fique
empoçada defronte ao nº 386, causando mau cheiro.

Art. 34 - Os subsídios mensais dos Vereadores e do Presidente
da Câmara serão fixados por Lei até o final de cada legislatura,
antes das eleições, para vigorar na seguinte, na razão de, no
máximo, 40% (quarenta por cento) daquele estabelecido em
espécie para os Deputados Estaduais, observado o que dispõe
os Artigos 37,X e XI e 39, § 4º da Constituição Federal e os
limites da Lei Federal nº 101/00.
§ Único - Na ausência de fixação implicará na prorrogação auto-
mática do ato normativo da remuneração anterior para o legisla-
tivo.
Art 2º- Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publica-
ção,
Art 3º- Ficam revogadas disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 16 de
Novembro de 2005.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
PRESIDENTE

ROSANA A. U. RIBEIRO PAULUCCI
VICE – PRESIDENTE

MARIALVA ARAÚJO  DE SOUZA BIAZON
1º SECRETARIA

APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2º SECRETÁRIO

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral

Proposta de Emenda n. 003/2005;
Autoria:- Maioria dos Vereadores;
Aprovada por unanimidade em Sessão de 14/11/2005.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria Munici-
pal da Fazenda se aumente a fiscalização no comércio, visto que
várias empresas funcionam de forma irregular, sem o pagamento do
devido ISS.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente estu-
de a possibilidade de uniformizar os agentes comunitários da saúde,
funcionários dos PSFs, com intuito de melhor identificação dos mes-
mos por parte da população.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente estu-
de a possibilidade do pagamento de insalubridade para os Agentes
Comunitários da Saúde dos PSFs, visto que os mesmos ficam ex-
postos a contaminação pelo contato com doenças infecciosas, des-
de uma simples gripe até doenças mais sérias como a tuberculose,
gerando assim riscos a saúde dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente estu-
de a possibilidade do pagamento de insalubridade para os funcioná-
rios de entidades como a Casa Abrigo Masculino, Casa Abrigo Femi-
nino e Casa Transitória, visto que os mesmos trabalham em contato
direto e subordinados a riscos de infecções, viroses, entre outros
problemas de saúde mais graves.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
ceda a limpeza da Rua Paulino Saião, Bairro São Luiz, entre os
numerais 119 e 124, visto que o local encontra-se com acúmulo de
lixo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competente
estude a possibilidade de construir uma praça defronte a Creche
Dona Bidunga, visto que o local possui estrutura suficiente para a
concretização da mesma.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto ao setor competente
estude a possibilidade construir novos banheiros na Praça da Matriz
e no Largo São Benedito, visto que os mesmos encontram-se em
estado precário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade da
construção de uma Praça na Rua Virginia Ferezim D’Agustini, esqui-
na com a Rua Jobel Leonel Correia, Bairro Brasil Novo, visto que esta
é uma reivindicação da população, sendo que atualmente este local
serve de depósito de lixo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente estu-
de a possibilidade de estar uniformizando com coletes de identifica-
ção, os vigias da Prefeitura que trabalham em prol da segurança das
praças públicas, facilitando assim a identificação dos mesmos pela
população e principalmente pela polícia.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para que
através do setor competente proceda ao conserto dos buracos
sitos as ruas Abdala Haspani e José Bruno, no Bairro Camargo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
estude a possibilidade de cercar a área denominada Parque Terezi-
nha 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 para que junto ao setor competente
estude a possibilidade de cercar totalmente o Lago da Brabância
com telas altas, com o objetivo de criação de peixes, com liberação
da pesca uma vez por mês.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
providencie o corte de árvores localizadas na área pertencente ao
município, na Rua Professora Danúzia D’ Santi, Bairro Ipiranga, visto
que as mesmas estão provocando riscos de danos à rede elétrica.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
estude a possibilidade da proceder ao recolhimento de veículos apren-
didos, recebendo assim as diárias e serviços de guinchos, possibi-
litando um preço mais acessível para a população em geral.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente
estude a possibilidade de efetuar um projeto de músicas nos bairros,
sugerindo que seja organizado um show por mês.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
refaça o esgoto da Travessa Rio Velho, visto que em períodos de
chuva a água que vem da CEAGESP invade as casas dos arredo-
res.

ROBERTO ARAUJO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
providencie os reparos necessários no sentido de tapar os dois
buracos existentes na Rua Júlio Jacob da Rocha, próximo ao nume-
ral 206.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEIREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
providencie reparos no leito carroçável da Rua Manoel dos Santos
Callado, confluência com a Rua Tobias Martins Rúbio, uma vez que a
mesma está com vários buracos, o que dificulta o tráfego seguro de
veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
videncie a colocação de lixeiras no Largo São João, especialmente
no lado que confronta com a Rua Alagoas, visto que lá existe apenas
um tambor, enfeiando um de nossos cartões postais e ponto de
expressivo fluxo de pessoas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
videncie a limpeza, arborização, iluminação e colocação de bancos
na Praça Juliana Alves Esteves, visto que a mesma se apresenta
como um verdadeiro matagal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
videncie a limpeza, arborização, iluminação e colocação de bancos
na Praça Orlando Pires de Arruda, visto que a mesma se apresenta

como um verdadeiro matagal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, que através da Secretaria Municipal de
Transporte e Sistema Viário coloque no Largo São João, em locais
onde não podem estacionar motos, placas proibitivas, visto que os
motociclistas estão se utilizando das vagas próprias para os carros,
sob o argumento de que não existe tal proibição.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente pro-
videncie os reparos no alambrado do P.A.S. do Jardim Brasil, consi-
derando-se que o mesmo está todo arrebentado e caído no chão.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competente
providencie reparos no leito carroçável da Avenida Donguinha Mer-
cadante, uma vez que a mesma está com vários buracos, o que
acarreta perigo ao tráfego de veículos.

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

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente com a
devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ SURANO.
- Votos de parabenizações ao músico e artesão Flávio Kleber Neves
da Silveira, pelo belíssimo trabalho que desenvolve, por mais de uma
década, com a fabricação de instrumentos musicais, como violas,
violões, guitarras e baixos, dentre outros. Trabalho este que desen-
volve com tanta perfeição, que certamente enche de orgulho nossa
cidade, quando vê o talento de mais um de seus filhos reconhecido,
quando da matéria vinculada no dia 14 de novembro p. passado, no
TEM NOTÍCIAS, programa jornalístico da TV Tem.
- Votos de parabenizações ao Ilustríssimo Senhor Engenheiro José
Tadeu da Silva, pela sua eleição à Presidente do Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo - CREA, elei-
ção esta ocorrida no dia 09 de novembro p.passado.
- Efusivas parabenizações a comerciaria Lucimara Alves Paixão,
eleita Miss Comerciaria 2005, no XI Concurso “Miss Comerciaria”
realizado em 08 de novembro p.passado.
- Efusivas parabenizações a comerciaria Vanessa Daiany Possolini
- eleita 1ª Princesa, no XI Concurso “Miss Comerciaria” realizado em
08 de novembro p.passado.
- Efusivas parabenizações a comerciaria Josiane Camilo Ramos - 2ª
Princesa, no XI Concurso “Miss Comerciaria” realizado em 08 de
novembro p.passado.
- Efusivas parabenizações ao Sindicato dos Empregados no Comér-
cio de Avaré, pela realização do XI Concurso Miss Comerciaria,
realizado em 08 de novembro de 2005 p.passado.
- Votos de parabenizações a cantora Vanessa Reis, pela conquista
do 1º lugar como melhor interprete, com a música “Camafeu” de
autoria de Leandro Mina e Enrico de Michelli, no 3º Botucanto, realiza-
do no período de 9 a 12 de novembro, na cidade de Botucatu.
- Votos de parabenizações ao radialista Clóvis Antonio Rocha Guer-
ra, por ter sido escolhido como apresentador oficial do 3º Botucanto,
realizado no período de 9 a 12 de novembro, na cidade de Botucatu.
- À Excelentíssima Senhora Deputa Estadual Delegada Rose, para
que a mesma possa estar intercedendo junto ao Excelentíssimo
Governador Geraldo Alckmin, no sentido de estudar a possibilidade
de conceder o Bônus de Merecimento aos Oficiais Administrativos
do quadro de funcionários da Secretaria de Segurança Pública, por
considerar função semelhante aos servidores da Secretaria de Es-
tado da Educação, que receberam o benefício através da Lei Com-
plementar nº 966, de 16 de dezembro de 2004.
- Seja remetido ao Ministério Público do Estado de São Paulo, bem
como ao Tribunal de Contas do Estado, cópias de um exemplar do
Jornal “A Comarca” datado de 12 a 18 de novembro de 2.005, onde
traz reportagem na página 04 intitulada “Secretário de Comunicação
confirma uso das cores para “marketing”, o que pode caracterizar
promoção pessoal por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal,
no tocante ao uso de cores no Semanário Oficial.
- Ao Ministério Público Estadual, para que estude a possibilidade de
ajuizar Ação Civil Pública em face do Município de Avaré, visando
suspender a vigência de contrato administrativo por afronta ao dis-
posto no art. 164, § 3º da Constituição Federal, no tocante a Concor-
rência Pública nº 009/2005 - Processo nº 2072005, que teve por
objeto a contratação de instituição financeira para centralizar ativida-
des bancárias da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
- Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que estude a
possibilidade suspender a vigência de contrato administrativo do
Município de Avaré, por afronta ao disposto no art. 164, § 3º da
Constituição Federal, no tocante a Concorrência Pública nº 009/2005
- Processo nº 2072005, que teve por objeto a contratação de institui-
ção financeira para centralizar atividades bancárias da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- À SABESP, no sentido de que a mesma quando do término de
reparos de vazamentos nas ruas da cidade venha observar o nive-
lamento da pavimentação.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Pesar pelo falecimento de TATIANA AUGUSTA BRAVO ROCHA.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA DE OLIVEIRA TAVARES.
- Pesar pelo falecimento do Sr. NAGI FERES.
- Pesar pelo falecimento do Sra. MARIA HOASQUI DE SOUZA.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Pesar pelo falecimento da Sra. AMÉLIA DE MORAES BUTINE.

- Ao Exmo. Secretário Chefe da Casa Civil, Deputado Federal Arnaldo
Madeira, bem como ao Subsecretário de Relacionamentos do Gover-
no, Exmo. Sr. Sérgio Siciliano, para que ambos intercedam junto a
Secretaria da Juventude Esporte e Lazer de São Paulo, no sentido de
trazer para Avaré as finais dos Jogos Estaduais do Idoso de 2006,
haja vista que nossa cidade possui toda infra-estrutura necessária
à realização desse importante evento esportivo estadual.
- Ao Exmo. Secretário Chefe da Casa Civil, Deputado Federal Arnaldo
Madeira, bem como ao Subsecretário de Relacionamentos do Gover-
no, Exmo. Sr. Sérgio Siciliano, para que ambos intercedam junto ao
Governo do Estado, estatais, empresas em geral no sentido de con-
seguir verba de pelo menos R$ 30.000 (trinta mil reais) para a realiza-
ção da tradicional Prova de São Silvestre de Avaré.

ROBERTO ARAUJO
- “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, ao Apresentador/
Cantor/Compositor “NETINHO”, extensivo a toda Direção do Progra-
ma “Domingo da Gente”, que vai ao ar todos os domingos pela Rede
Record de Televisão, levando além do entretenimento, uma ajuda
financeira e principalmente moral para diversas famílias carentes,
resgatando a cidadania de todos.
- À Direção da RedeTV, sediada em “Alphaville”, no município de
Barueri/SP, para que informem se tem conhecimento que há aproxi-
madamente uns 10 dias o sinal de transmissão do canal 51 em nossa
cidade de Avaré está fora do ar, tendo-se em vista que vários muní-
cipes procuraram por este Vereador pedindo que contatasse com a
referida emissora, no sentido de que o sinal seja restabelecido o mais
breve possível.
- “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, pela passagem do
Dia do Comerciário. Importante salientar, que “O Dia do Comerciário
no Brasil” é comemorado no dia 30 de outubro. A origem desta data
tão singela iniciou-se com a publicação dos Direitos dos Comerciári-
os que foi publicado no Diário Oficial no dia 30 de outubro de 1.932.
- “VOTOS DE PARABENIZAÇÕES” ao Jornal O BAIRRO, pela passa-
gem do seu segundo ano de fundação, ressaltando que se trata de
um importante periódico que ao longo desses dois anos de existên-
cia conquistou a opinião pública reportando reivindicações e proje-
tos sociais desenvolvidos na periferia.
- Que seja encaminhado ao Comando da 3ª Companhia de Policia-
mento Militar de Avaré, cópia do exemplar do Jornal A Voz do Vale,
edição do dia 9 de novembro de 2005, onde veiculou nota na coluna
Papo de Esquina do jornalista Wilson Ogunhê, referente ao problema
da violência no quadrilátero do Santuário de Nossa Senhora das
Dores.
- “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” ao Dr. Denílson Ro-
cha Ziroldo, extensivo a todos os funcionários e a Diretoria da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré (APAE), pelo
Jantar Beneficente ocorrido no último dia 12 de Novembro, nas de-
pendências do Salão de Festas da referida entidade, evento que
teve por finalidade angariar recursos em prol da mesma.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao D.E.R. - Departamento de Estradas de Rodagem, para que
coloque na Rodovia Castelo Branco, no km referente a entrada de
Avaré, placa indicativa “Avaré´”.

MOÇÕES

- “MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, ao Doutor Ernesto
Ferreira de Albuquerque, apresentador do Programa “Conversa In-
formal”, da Rádio Cidadania FM, que abordou o tema “Responsabili-
dade Social da Empresa”, originando a conquista do Prêmio Ethos de
Jornalismo, na modalidade “Prêmio Estímulo Rádio Comunitária”.
- “MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, para LUCIMARA
PAIXÃO, funcionária da “Silmax Presentes”, eleita Miss Comerciária
2005, quando da realização da “XI Miss Comerciária”, ocorrido no dia
08/11/2005, brilhantemente idealizado e conduzido pelo SEC - Sindi-
cato dos Empregados do Comércio de Avaré.
- “MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, para VANESSA
DAIANY POSSOLINI, funcionária da “Auto Car Serviços Automoti-
vos”, eleita 1ª Princesa, quando da realização da “XI Miss Comerciá-
ria”, ocorrido no dia 08/11/2005, brilhantemente idealizado e conduzi-
do pelo SEC - Sindicato dos Empregados do Comércio de Avaré.
- “MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, para JOSIANE
CAMILO RAMOS, funcionária da “Avaré Veículos”, eleita 2ª Prince-
sa, quando da realização da “XI Miss Comerciária”, ocorrido no dia
08/11/2005, brilhantemente idealizado e conduzido pelo SEC - Sindi-
cato dos Empregados do Comércio de Avaré.
- “MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, ao SEC - Sindicato
dos Empregados do Comércio de Avaré, na pessoa de seu Presiden-
te, Senhor Mauro Sergio de Oliveira , extensivo à toda Diretoria e na
pessoa da Assessora de Imprensa daquela entidade, Senhora Isa-
bel Cardoso, extensivo a toda Comissão Organizadora, pelo brilhan-
tismo da realização da “XI Miss Comerciária”, ocorrido no dia 08/11/
2005, nas dependências da Sede Social do Centro Avareense, valo-
rizando a beleza das funcionárias do comércio avareense. Importan-
te salientar que este evento ainda arrecadou mais de 600 quilos de
alimentos, os quais serão revertidos em “cestas básicas” para famí-
lias carentes de nossa cidade de Avaré, através do Projeto “Natal
Feliz” conduzido pelos alunos da F.S.P. - Faculdade Sudoeste Paulis-
ta, que tem à sua frente, o Dirigente Educativo Doutor Alexandre José
Braga Chaddad.
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No último dia 3 de
novembro represen-
tantes da Secretaria
de Cultura da Estân-
cia Turística de Avaré
estiveram na Secreta-
ria de Estado da Cul-
tura, ocasião em que
diversos assuntos fo-
ram tratados.

Os assuntos trata-
dos foram todos refe-
rentes à captação de
verba para dar conti-
nuidade a projetos do
Município, como au-
xílio ao Clube Avare-
ense de Cinema; au-
xí l io à FAMPOP;
Projeto Guri e possí-
vel financiamento para
a aquisição do prédio
do ant igo Cinema
pelo município.

Em conjunto com a
Diretoria do C.A.C., a
Secretaria Municipal
de Cultura e Lazer ela-
borou um Projeto para
a solicitação de uma
verba no valor aproxi-
mado de R$ 75 mil,

Secretaria da Cultura faz reivindicações
ao Governo do Estado

com o intuito de trocar
as poltronas, tratamen-
to acústico no piso,
melhorias na sonoriza-
ção e alguns reparos
pequenos que ainda
são necessários. O pro-
jeto foi visto com bons
olhos pela Secretaria
de Cultura que indicou
seu assessor Augusto
Cevá, responsável

pelo departamento de
Cinema da Secretaria,
para dar todo o suporte
ao referido projeto.
Diante disso, a Secre-
taria de Estado, que no
momento está passan-
do por problemas de
dotação orçamentária,
pretende, a partir do
ano de 2006 dar su-
porte a essa reestrutu-
ração, em parceria
com a Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Avaré, para
que o C.A.C. mantenha
suas portas abertas, por
intermédio de um Con-
vênio que será assina-
do, exigindo do Clube
que o mesmo exerça
trabalhos sociais, reali-
zando apresentações
gratuitas à crianças e
adolescentes carentes,
além de desenvolver
em suas dependências,
cursos direcionados à
área de Cinema.

Foi entregue tam-
bém um projeto refe-
rente à FAMPOP, um
evento de custo eleva-
do para os cofres pú-
blicos municipais po-
rém, de suma impor-
tância, pela sua tradi-
ção e pela sua função
no sentido de descobrir
novos talentos, além de
ser um período anual
onde se realiza discus-
sões a respeito dos ca-
minhos da Música Po-
pular Brasileira.

A solicitação feita
foi a de que a FAM-
POP se transformasse
na representação do
Estado na área de Mú-
sica Popular Brasileira,
uma vez que a Secre-
taria de Estado não
está olhando para essa
área, já que no Mapa
Cultural Paulista, onde
havia o segmento mú-
sica popular, sofreu
alteração e foi substi-

tuído por Canto Coral.
A conclusão chegada
em conjunto foi a de
que a Secretaria de
Estado está sem proje-
tos direcionados para a
MPB e que a FAM-
POP, por sua tradição
e importância, seria um
evento digno em re-
presentar o Estado nes-
sa área e para isso, a
Secretaria de Estado
seria a maior mantene-
dora do referido even-
to, direcionando verba
para o Festival, e em
contrapartida todas as
prestações de contas
seriam feitas com o
Estado.

A idéia foi muito
bem aceita pela Secre-
taria de Estado, que no
mesmo momento enca-
minhou o projeto para
seu assessor da área
musical, Clodoaldo res-
ponsável pelo Projeto
“Tom Jobim”.

Quanto ao Projeto
Guri a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e
Lazer cobrou da Se-
cretaria de Estado uma
posição quanto à im-
plantação do pólo do
projeto em Avaré, im-
plantação essa que es-
tava prevista para o
mês de setembro e que
até o momento não foi
possível de ser efetua-
da em razão de o Go-
verno do Estado não
ter comprado os ins-
trumentos musicais ne-
cessários para que seja
dado início às aulas.

A Secretaria de

Estado informou que
em razão da falta de
Dotação Orçamentá-
ria houve um atraso na
implantação de apro-
ximadamente 100 pó-
los do Projeto Guri,
porém, se comprome-
teu a dar início a im-
plantação em Avaré
até o início do mês de
dezembro.

A Prefeitura de
Avaré tem o desejo de
adquirir o prédio do
antigo Cinema para
transforma-lo em mais
um Espaço Cultural.
Com isso a Secretaria
Municipal de Cultura
questionou a possibili-
dade de financiamento
ou mesmo de repasse
de verba com o intuito
de aquisição de Patri-
mônios Públicos, a in-
formação obtida foi
que existem financia-
mentos que são inte-
ressantes para o muni-
cípio, principalmente
os que contam com o
apoio do Terceiro Seg-
mento (empresas par-
ticulares) onde são
descontados no paga-
mento de seus Impos-
tos o montante de
100%. Diante dessa
informação a Prefeitu-
ra Municipal estará se
interando e fazendo
com que essa possibi-
lidade seja uma reali-
dade, fazendo assim
com que o município
adquira aquele espaço
para realizar o sonho
de diversos ativistas e
avareenses.

Prefeitura pretende conseguir mais verbas do
Governo do Estado para a realização da Fampop

A Prefeitura pretende conseguir o prédio do antigo Cine Santa Cruz para
transforma-lo em mais um espaço cultural
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DIA D CONTRA A
DENGUE

Mobilização Nacional
Dia 19 de Novembro de 2005

Objetivo da Ação

Garantir que toda população realize uma inspeção
completa em suas residências e locais de trabalho
para identificar e eliminar potenciais criadouros do
mosquito da dengue.

O Que Será o Dia D
Contra a Dengue?

Será um dia em que todos estarão simultaneamente
agindo contra o mosquito. As pessoas em suas
casas e em seus locais de trabalho, os agentes
públicos de todas as áreas e com todos os meios
disponíveis.

Época de Chuva é Assim:
A Gente Precisa Redobrar

o Cuidado Contra a
Dengue.

Vamos Vencer Essa Luta.

Não deixar água acumulada é o jeito mais eficiente
de combater a dengue. Mas não basta você fazer a
sua parte se seu vizinho não fizer a parte dele.
Estimule a participação de toda sua comunidade.
Não esqueça: verifique se na sua casa tem algum
objeto que possa virar criadouro do mosquito da
dengue.

Vamos Acabar Com o
Mosquito da Dengue, Se
Não Ele Acaba Com Você!

A Secretaria Municipal de Saúde,
representada pela Vigilância Sanitária
Municipal divulgará o evento na Praça da
Independência (Largo do Mercado)

INEDITORIAIS

TRÂNSITO

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DA VILA MARTINS I E

ADJACENTES DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convocados os Senhores Moradores da Vila Martins I,
Vila Martins II e Bairro Três Corações, nesta cidade de Avaré,
Estado de São Paulo, para participarem da Assembléia Geral
que será realizada no dia 26/11/2005, na Rua Marechal Rondon,
nº 2.820, a partir das 13:00 horas, com término previsto para as
17:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Fundação da Associação dos Moradores da Vila Martins I e
Adjacentes;
2. Aprovação do Estatuto da Entidade;
3. Eleição e posse da Diretoria para o quatriênio 2005/2008;
4. Outros assuntos de interesse da entidade.
Avaré-SP, 04 de novembro de 2.005.

EVA APARECIDA DOS SANTOS

LEIS

Comunicado

Pedro Luiz de Souza, Secretario Municipal dos Transportes e
Sistema Viário:
RESOLVE:
Alterar para o lado direito sentido centro/bairro, o local de esta-
cionamento, na Rua Dona Carmem Dias Faria, no trecho da Rua
Tenente João Dias até a Rua Tenente Apiaí, resguardando o
espaço específico para parada de ônibus urbano, tornando-se
proibido a partir da sinalização o estacionamento do lado es-
querdo sentido centro/bairro neste trecho.
O referido local somente será autorizado a ser utilizado conforme
proposto após toda a implantação da nova sinalização, as quais
os motoristas e demais usuários estarão sujeitos a observar.

Pedro Luiz de Souza
Secretario Municipal dos Transportes e Sistema Viário

Lei nº 779, de 10 de novembro de 2.005
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para o

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social,
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,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de

Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º:-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar
ao INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, a área de
terra abaixo descrita, num total de 2.688,00 metros quadrados,
área essa necessária para a construção da sede do INSS em
nossa cidade:-
Área:-  2.688,00 m2;
Proprietário:-  PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ;
Valor:-  R$ 78.128,52.
Descrição da Área:-
Um lote  de terras, situado nesta cidade, na “Chácara Tinoco”,
dentro das seguintes medidas e confrontações: inicia-se no
marco 01, distante 212,00 metros da Rua Luiz Pereira; segue
pela Avenida Presidente Kennedy em direção a Avenida Duque
de Caxias até o marco percorrendo a distância de 48,00 metros;
faz canto à esquerda, segue confrontando com Gilberto de Aze-
vedo Maio, percorrendo a distância de 56,00 metros até atingir o
marco nº 3; faz canto à esquerda, e segue na mesma confron-
tação anterior, percorrendo a distância de 48,00 metros, até
atingir o marco nº 04; faz canto à esquerda, segue confrontan-
do ainda com Gilberto de Azevedo Maio, percorrendo a distância
de 56,00 metros até atingir o marco nº 01, ponto de partida e
encerramento da área de 2.688,00 metros quadrados, objeto da
matricula 56.110 do CRI.
Artigo 2º:-  A área de terras a que se refere o artigo anterior
será doada para o fim único e exclusivo de nela ser construída
a sede do INSS em nossa cidade.
Artigo 3º:-  A referida doação, será precedida de um contrato de
doação.
Artigo 4º:- Firmado o contrato, o beneficiário iniciara a edifica-
ção da obra, nos 6 (seis) meses subseqüentes, devendo termi-
ná-la no prazo de 3 (tres) anos, incluídos ai os 6 (seis) meses
aludidos no mesmo.
Parágrafo Único:-  O descumprimento das obrigações contra-
tuais e ou dos dispositivos da presente lei, acarretará ao dona-
tário a RETROCESSÃO do imóvel, nos termos do art. 177, inc. I,
alínea “a” da LOMETA.
Artigo 5º:-  Todos os artigos e parágrafos da Lei nº 517/2003,
serão transcritos junto com o contrato de doação ou na escritu-
ra com encargos.
Artigo 6º:-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de novembro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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