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Inaugurada
sede do
Batalhão
da PM

No último dia 5 de
outubro, foi inaugura-
da a sede do 53º Ba-
talhão de Polícia Mili-
tar do Interior, em
Avaré. A nova sede
fica na Rua Pernambu-
co, 1695 e a inaugu-
ração contou com a
presença de oficiais do
alto comando da Polí-O Batalhão da PM em Avaré comanda 470 policiais

cia Militar no Estado
de São Paulo.

A sede conta com
o aluguel arcado pela
Prefeitura e será pro-
visória, pois a Prefei-
tura de Avaré já doou
uma área na Avenida
Mário Covas, onde
será construída a sede
definitiva do Batalhão.

O Batalhão da PM
em Avaré, será muito
importante para ga-
rantir a segurança na
cidade, já que a re-
gião conta com vári-
os presídios e neces-
sita e a população ne-
cessita desta seguran-
ça. O Batalhão ainda
comandará 470 poli-
ciais militares.

Além do Batalhão,
Avaré ainda passa a
contar com mais duas
Cia de Polícia,  a 3ª Cia,
localizada próxima ao
Posto Bizungão, e a 1ª
Cia de Polícia, localiza-
da na Rua Rio Grande
do Sul, ao lado da
agência dos Correios.

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré entregou no úl-
timo sábado (dia 30/
09) a nova iluminação
do Bairro Costa Azul,
às margens da Repre-
sa de Jurumirim.

Todo o bairro foi
iluminado com lâmpa-
das de vapor de sódio
de 150 watts. A ilumi-
nação passou a ser in-
tensificada nas aveni-

MÁRIO BIXIGA

Iluminação
garantirá mais

segurança, além
de embelezar um
importante ponto
turístico de Avaré

MÁRIO BIXIGA

das da Praia e Marginal
da Rodovia, que recebe-
ram lâmpadas de vapor
de sódio de 250 watts.

A iluminação do
Costa Azul era bastante
deficiente, em algumas
ruas não existia nem pos-
tes. Com a nova ilumina-
ção, além de embelezar
um dos pontos turísticos
de Avaré, proporciona
mais segurança aos mo-
radores e visitantes.

Prefeitura entrega
Iluminação do

Costa Azul
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Retire gratuitamente
o Semanário Oficial

da Estância Turística
de Avaré no Paço
Municipal e nas

Bancas de Jornais
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INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA N º 009/2006

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
Art. 58,  Inciso  I da Lei 475 de  06/08/2003, publicada no Sema-
nário Oficial do Município em 08/08/2003, e tendo em vista o que
consta no Processo nº 008/2006, referente à concessão de
Pensão por Morte.
RESOLVE:
Conceder pensão por morte a partir de 10 de Agosto de 2006,
cabendo à beneficiária  vitalícia Srª MARIA ISABEL DE MOURA
PEREIRA, brasileira, casada, maior, portadora do RG. 28.792.029
- X,  CPF 173.962.908 - 64, 50%  do benefício, e a beneficiária
temporária, BRENA CAROLINA PEREIRA,  brasileira, solteira,
menor,  50%  do beneficio, em razão do falecimento de  ROBER-
TO PEREIRA, RG. 9.982.756, CPF Nº 953.244.968 - 04, que era
Servidor  Público   do quadro de pessoal civil da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Avaré, matricula nº 1192, ocu-
pante do cargo AUXILIAR DE SERVIÇO DE CAMPO, referente
a benefício base,  qüinqüênio, com   fundamento   no Art  21 da
Lei  Municipal nº 475 de 06/08/2003.
Considerando ainda que, como a beneficiária temporária é filha
menor do falecido, a menor BRENA CAROLINA PEREIRA a partir
de 04/08/2021, data em que completa sua maioridade, cessa seu
benefício e reverte para a beneficiária vitalícia MARIA ISABEL DE
MOURA PEREIRA,  passará a perceber a título de pensão por
morte o valor correspondente a 100% do beneficio, sendo que
caberá a genitora administrar sua parte da pensão até a sua
extinção, ou seja, 50% do beneficio de pensão por morte.

Avaré, 03 de outubro de 2006.

ROSANA MARATA DA VEIGA MENDES
DIRETORA  ADM. FINANCEIRA

AVISO DE EDITAIS
Tomada de Preço nº. 073/06 – Processo nº. 403/06

Objeto: aquisição de móveis escolares para a s CEIs “José
Maria Porto” e “Profª Olga Girardi de Brito”, conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de outubro de 2006, às 08:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 27 de outubro de 2006, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 04 de outubro de 2006 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

LICITAÇÃO

Tomada de Preço nº. 074/06 – Processo nº. 404/06
Objeto: contratação de empresa especializada com forneci-
mento de materiais e mão-de-obra para urbanização de praças
públicas, conforme edital.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2006, às 08:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 31 de outubro de 2006, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 05 de outubro de 2006 - Rosemaria
de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço
nº. 068/06 – Processo nº. 379/06, objetivando a locação de
arquibancadas, com montagem e desmontagem para o evento
da VI Festa Country de Avaré, conforme preceitua a Lei 8.666/
93 e suas alterações - Revogada em: 04/10/06 - Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 088/05 – Processo nº. 283/05, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a CASA VERDE
IMÓVEIS S/C LTDA representada pelo Sr. BENEDITO CARLOS
DE AGOSTINI, que objetiva a locação de imóvel para instalação
do Projeto Guri, com prorrogação até 30 de setembro de
2007 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 143/06 – Processo nº. 382/06, 25 de setembro de
2006, a empresa URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO
LTDA, no valor global de R$ 11.391,00 (onze mil trezentos e
noventa e um reais), objetivando a instalação de conjunto sema-
fórico na Avenida Espanha desta cidade de Avaré.
Adjudicado em: 28/09/2006.

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS APROVADOS
NA SESSÃO DO DIA 02/10/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Francisco Cardozo.
- Pesar pelo falecimento do Sra. Victória Guazzelli de Almeida.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenizações à Academia de Judô Yama Arashi, pela partici-
pação no Campeonato Brasileiro de Judô, ocorrido em Natal-RN,
nos dias 22, 23 e 24 de setembro p.passado. O evento contou
com a participação de aproximadamente 250 atletas campeões
estaduais.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à judoca avareense Eleudis de Souza Valentim,
“Ticinha”, atleta do Projeto Social “Yama Arashi Crianças”, pela
ótima atuação no Campeonato Brasileiro de Judô, realizado em
Natal-RN, nos dias 22, 23, e 24 de setembro p.passado, con-
quistando a 3ª colocação na classificação individual, até 48kg,
pela Seleção Paulista.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Seja oficiado o Ilmo. Sr. Prof. Celso Alves Ferreira da Silva, DD.
Dirigente da Diretoria de Ensino Regional de Avaré, para que
tome providências quanto à merenda das escolas Padre Emílio
Immos e Dona Maria Izabel Cruz Pimentel, pois a merenda, se-
gundo funcionária, está muito ruim.

Gilberto Dias Soares
- A Exma. Sra. Presidenta do Conselho Municipal da Educa-
ção da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta
Casa de Leis aos cuidados deste subscritor, cópias das
atas do período compreendido de julho a setembro do cor-
rente ano, bem como cópias de todos os ofícios expedidos
no mesmo período.

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

com a devida Reposta)

Júlio César Theodoro
- Pesar pelo falecimento do Sr. GERALDO AVELINO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ROSA CARDOZO PANEBIANCHI.
- Seja oficiado à Telefônica, para que estude a possibilidade de
instalação de um telefone público (orelhão), na Rua Danton Jo-
bim, no bairro Brabância, visto que o orelhão mais próximo en-
contra-se a 1500 metros, da rua acima referida. Requeiro ainda
que o mesmo seja instalado na área de lazer ali situada, ou
então, que seja procedida uma transferência de local, do ore-
lhão acima citado, para a rua Danton Jobim, visto que tal instala-
ção se faz necessário, pelo grande número de moradores que
dependem deste meio de comunicação. Ressaltando que essa é
uma incessante reivindicação dos moradores, assim como se-
gue anexo o abaixo assinado de solicitação.

Luiz Otávio Clivatti
- Sejam oficiados votos de parabenização ao Sr. ARNALDO
MADEIRA, reeleito como Deputado Federal, merecendo reco-
nhecimento por mais uma conquista entre tantas, fruto de um
trabalho digno, sempre realizado com dedicação e garra em
busca de beneficio a um povo que mais uma vez, diante a uma
eleição, expressou grande e merecedor reconhecimento.
- Seja oficiado à Diretora da Escola Técnica - ETE, Sra. Denise
Ferreira, para que envie a esta Casa um relatório detalhado de
como está o vestibulinho para ingresso na ETE, quantos alunos
estão matriculados neste segundo semestre e, principalmente,
se a reforma já está em andamento e como estão as adequa-
ções que a prefeitura precisa fazer junto à escola técnica.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Pesar pelo falecimento da Sra. Idalina Storti de Arruda Campos.
- Pesar pelo falecimento da Sra. Norma de Jesus Procópio.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benizações à nova diretoria eleita para dirigir o Lar São Nicolau,
entidade que merece o mais profundo respeito pelo relevante
serviço que presta na área social, o que faz na pessoa de João
Carlos Pereira e extensivo a todos os membros que a compõe.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benizações à atual diretoria do Lar São Nicolau, na pessoa da
Sra. Lúcia Aparecida Cescon Correa e extensivo a todos os de-
mais membros, pelo dinamismo, determinação e moralidade com
que muito bem conduziram a entidade nestes últimos dois anos.

INDICAÇÕES ENCAMINHADAS NA
SESSÃO DO DIA 02/10/06

Aparecido Fernandes Junior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do Departamento da Secretaria de Obras,
estude a possibilidade de estar construindo bancos, calçada e
arborizando a praça da quadra do Bairro Alto, localizada na Rua
Minas Gerais.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que seja cobrada, junto ao Senhor Isaías, mais assistência
aos bairros da periferia que estão sujos.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, instale no Terminal Ro-
doviário da cidade, placa indicativa com os endereços das se-
cretarias, concessionárias de serviços públicos e outros de
interesse turístico, facilitando os visitantes, bem como os moto-
ristas táxi de um modo geral.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silves-
tre, para que, através do setor competente, instale na cal-
çada, próxima ao ponto de táxi da Praça da Matriz, uma
lixeira nos mesmos moldes da instalada ao lado da praça
de alimentação.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que determine ao setor competente de obras e sistema viário do
município, para tomar as providências no sentido de que as águas
das chuvas que correm pela avenida Anápolis sejam desviadas
da rua Manduri, evitando-se assim que durante o período de chu-
vas, as águas pluviais não inundam a referida rua prejudicando
os pequenos empresários estabelecidos na mesma.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que seja solicitado à empresa que fez a calçada na Praça Juca
Novaes que as pedras que estão soltas sejam recolocadas.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar um Clube da Terceira
Idade  no bairro Jardim Planalto, para realização das atividades
sociais, esportivas, curso profissionalizantes, bailes, entre ou-
tras atividades para proporcionar o bem-estar de nossos idosos.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de instalar um PSF (Programa
Saúde da Família), no bairro Jardim Planalto, visto que referido
bairro ainda não possui um serviço de pronto atendimento para
atender os moradores locais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente proceda  à melhoria das
vias de trânsito no bairro Jardim Planalto, e proceda também à
instalação de placas de sinalização, visto que o referido bairro
encontra-se com inúmeras deficiências nas vias de trânsito,
causando danos aos veículos, riscos de acidentes, além de
colocar em risco a vida dos pedestres e moradores do local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
iluminação na quadra poliesportiva, sito à rua Bahia, no bairro
Alto, visto que é uma reivindicação dos jovens que usufruem,
para a prática de esportes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude  a possibilidade
de instalação de um semáforo e redutores de velocidade, na
Avenida Espanha, visto que os veículos transitam em alta velo-
cidade, provocando acidentes, colocando sempre em risco a
segurança dos pedestres e moradores das proximidades, inclu-
sive de crianças e idosos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de instalação de uma base da Policia Militar no bairro Vila Jardim,
para garantir a segurança no bairro, visto que a violência coloca
em risco a segurança dos moradores, que não têm sossego
para circular no bairro depois de um certo horário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo estude a possibilidade de construir uma cre-
che no bairro Alto da Boa Vista, visto que a necessidade se
torna cada dia maior, tomando por base as listas de espera das
creches mais próximas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de viabilizar um Centro Comuni-
tário no bairro Jardim Planalto, para realização das atividades
sociais, esportivas, cursos profissionalizantes, confraterniza-
ções, entre outras, em prol de desenvolvimento do bairro, bene-
ficiando os moradores e consequentemente do município.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar arrumando dois grandes buracos existentes na pista
de rolamento, na confluência da Rua Goiás com a Espírito Santo,
visto que significam probabilidades de acidentes e danificações
por veículos que lá trafegam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de implantar no bairro Costa Azul um PSF, visto que o número de
munícipes que lá residem, e também em suas imediações, já se
mostra suficiente para receberem tal benefício.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que a “Farmácia Popular” seja mantida aberta aos sába-
dos, ao menos até as 18 horas.

MOÇÕES APROVADAS NA SESSÃO DO DIA 02/10/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APLAUSO e PARABENIZAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor AN-
TONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, pelos 170.319 votos obti-
dos nas Eleições 2006, que o levaram à conquista de uma cadei-
ra na Câmara dos Deputados Federais.
- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APLAUSO e PARABENIZAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor JOSÉ
CARLOS VAZ DE LIMA, pelos 142.903 votos obtidos nas Elei-
ções 2006, que o levaram à conquista pela 4ª vez consecutiva
de uma cadeira na Assembléia Legislativa de São Paulo.
- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APLAUSO e PARABENIZAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor JOSÉ
SERRA, pelos 30.594 votos, correspondentes a 73,34% dos
votos válidos obtidos em nossa cidade nas Eleições 2006, que
somaram para grande conquista no 1º Turno do GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APLAUSO e PARABENIZAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor GE-
RALDO ALCKMIN, pelos 28.951 votos, correspondentes a 67,91%
dos votos válidos obtidos em nossa cidade nas Eleições 2006,
que certamente contribuíram para levá-lo à disputa do 2º Turno
na Eleição Presidencial.
- Seja consignada, em ata de nossos trabalhos, uma MOÇÃO DE
APOIO ao Excelentíssimo Senhor GERALDO ALCKMIN, pela nova
caminhada que se inicia para a disputa do 2º Turno na Eleição à
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
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Obra resolve acúmulo de água na
primeira pista da Avenida Espanha
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está realizando obras
na Avenida Espanha
com objetivo de evitar
acúmulo de água. A Pre-
feitura entregou recen-
temente a pavimentação
da segunda pista da
Avenida Espanha. Jun-
to com a pavimentação
a Prefeitura fez todo tra-
balho de drenagem com
execução de sargetões e

Acumulo de água estava se tornando um transtorno aos motoristas e pedestres

canaletas para evitar
acúmulo de água. Como
esse serviço não foi fei-
to na primeira pista a Pre-
feitura necessitou realizar
o trabalho agora, já que
em toda chuva acumula-
va um grande número de
água no ponto de baixa-
da da pista executada na
administração anterior.
Isso trazia transtorno
para os pedestres e po-
deria causar acidentes.

MÁRIO BIXIGA

Semáforo garante segurança
em cruzamento perigoso

Um dos cruzamentos
mais perigosos da Zona
Norte está ganhando
mais segurança com a ins-
talação de semáforo. O
cruzamento entre a Ave-
nida Espanha e a Rua
Carmem Dias Farias,
vem se tornando um dos
mais críticos cruzamentos
da cidade. Desta forma a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, atra-
vés da Secretaria de
Transportes e Sistema
Viário está providencian-
do a instalação de semá-
foro no local. O objetivo
é garantir mais segurança

a motoristas e pedestres.
Inicialmente estão

sendo feitos testes para
definir o tempo correto
de cada fase do semá-
foro e posicionamento
de grupos focais já que
trata-se do cruzamento
de uma avenida com
uma rua de mão dupla.
Além disso a CEESP
não permite equipamen-
tos embaixo da rede de
alta tensão.

A Prefeitura também
está investindo na implan-
tação de calçada, garan-
tindo assim mas tranqüili-
dade para os pedestres.

Com semáforo espera-se reduzir o número de
acidentes no local

MÁRIO BIXIGA

Encerrada pavimentação de
trecho da estrada da Ponte Alta

Procurando investir
em um melhor acesso às
propriedades rurais, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré está
providenciando a pavi-
mentação de um trecho
da Estrada da Ponte Alta.

O trecho correspon-
de a parte da estrada até
a Capela de Nossa Se-
nhora Aparecida. Os tra-
balhos já se encerraram
e o trecho está pronto
para a tradicional procis-
são do bairro, que ocor-
re no dia 12 de outubro.

Este trecho estava

bastante crítico e neces-
sitava da pavimentação,
pois estava em situação

precária, principalmente
em período de chuvas.

Para realizar a obra a

Prefeitura abriu uma licita-
ção que definiu a empresa
que executou a obra.

Trecho estava em
estado precário

MÁRIO BIXIGA
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Aterro Sanitário está aberto para visitação
A Secretaria Muni-

cipal de Meio Ambiente
está disponibilizando a
visitação do Aterro Sa-
nitário de Avaré. As vi-
sitas podem ser feitas
por escolas, associa-
ções de classe, associ-
ações de bairros, clubes
de serviços, ONGs e
qualquer segmento da
sociedade que se inte-
resse em visitar e conhe-
cer a operação de um
aterro sanitário. As visi-
tas devem ser agenda-
das com, no mínimo,
uma semana de antece-
dência.

As visitas são sempre
acompanhadas de um
técnico da Secretaria de
Meio Ambiente, que tem
por objetivo orientar os
visitantes sobre a forma
de operação do aterro
sanitário. As visitas são

Aterro Sanitário de Avaré já está sendo considerado como modelo

MÁRIO BIXIGA

realizadas sempre às ter-
ças e quintas-feiras e po-
dem ser agendadas pelos
telefones 3711 2559 ou
3711 2533.

O Aterro Sanitário
de Avaré, inaugurado
em outubro do ano pas-
sado, já está sendo um
modelo para toda re-
gião. Recentemente re-
cebeu IQR 9,5, nota de
avaliação que é dada
pela Cetesb. Essa nota
é uma das maiores do
Estado, comprovando
que Avaré tem a infra-
estrutura necessária no
quesito saneamento
básico.

Hoje Avaré produz
cerca de 50 toneladas
de lixo por dia. Todo
esse montante tem
como destino o Aterro
Sanitário. São seis cami-
nhões que realizam o tra-

balho e cada um deles
faz duas viagens por dia.
Tomando-se por base
essa demanda de lixo,
acredita-se que o ater-
ro sanitário poderá ser
utilizado por 20 anos. O
objetivo da Secretaria
de Meio Ambiente é
prolongar esse tempo
para mais 10 anos. Para
isso iniciará em breve
uma campanha maciça
para conscientizar a po-
pulação a separar o lixo
reciclável do lixo orgâ-
nico. Desta forma o lixo
reciclável seria destina-
do aos catadores da
Unicoop (Cooperativa
de Catadores) e o lixo
orgânico teria como des-
tino o aterro sanitário.
Assim o acúmulo de lixo
no aterro seria menor e
possibilitaria uma vida
útil maior ao aterro.

Entulhos
A Secretaria do

Meio Ambiente está ori-
entando a população
para que deposite entu-
lho em qualquer lugar.
Fiscais da Secretaria en-
contraram depósitos de

entulhos em terrenos bal-
dio, beira de estrada e até
em margem de rios. É
importante salientar que
o aterro sanitário tem um
local apropriado para
receber esse tipo de en-
tulho. Pessoas que sou-

berem de depósito de
entulhos irregulares po-
dem denunciar na Secre-
taria Municipal do Meio
Ambiente, através do te-
lefone 3711 2559. Os
infratores serão punidos
de acordo com a lei.

Prefeitura entrega prensas para Unicoop

Com material prensado, cooperados conseguem preço melhor

A Unicoop (Coope-
rativa dos Catadores de
Material Reciclável) re-
cebeu nesta semana
duas prensas que foram
adquiridas pela Prefeitu-
ra. As prensas foram
compradas pela Prefei-
tura, através da Secre-
taria Municipal de Meio
Ambiente, e foram ce-
didas para a Unicoop.

Trata-se de duas
prensas, sendo uma ver-
tical, ideal para ser utili-
zada em papel, papelão
e plástico. A outra pren-
sa, horizontal, é especí-
fica para latas e alumínio.

Com as prensas os
catadores terão oportu-

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

nidade de melhorar seus
rendimentos, já que com
a mercadoria prensada,
os compradores pagam

um preço melhor pelo
material. Além disso
todo material coletado
passa a ocupar um es-

paço bem menor no bar-
racão da Unicoop.

Para que não haja
problemas com o manu-

seio do equipamento, a
empresa fabricante trei-
nará três cooperados
para que possam utilizar
o equipamento adequa-
damente. A Prefeitura es-
tará providenciando em
breve toda a instalação
elétrica para a implemen-
tação do equipamento.

A Prefeitura de Ava-
ré, através da Secretaria
de Meio Ambiente, vem
incentivando a Unicoop
através de várias ações.
Além das duas prensas
cedidas a Prefeitura vem
colaborando com os ca-
tadores cedendo o bar-
racão para armazenagem
do material recolhido,

uma linha telefônica, um
caminhão para auxiliar na
coleta, além disso os co-
operados ainda recebem
auxilio financeiro, cesta
básica.

Em breve a Secre-
taria Municipal de Meio
Ambiente estará intensi-
ficando uma campanha
para sensibilizar a popu-
lação para que separe o
lixo reciclável do lixo or-
gânico. Agindo desta
forma toda população
estará colaborando com
o meio ambiente, aju-
dando na limpeza da ci-
dade e possibilitando a
geração de renda para
famílias de baixa renda.
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ETE de Avaré proporciona curso técnico gratuito

Em Avaré estão disponíveis os cursos de Administração e Dietética e Nutrição

Até o dia 11 de ou-
tubro, estarão abertas
as inscrições para o ves-
tibulinho da Escola Téc-
nica Estadual (ETE) de
Avaré. A escola, que fica
na Rua Álvaro Torres
Lemos, 561 (Antigo
SESI), no Bairro Bra-
bância, oferece vagas
para o curso técnicos
em administração e para
o curso técnico em nu-
trição e dietética. Os
cursos são gratuitos e
por isso as vagas são li-
mitadas, estando dispo-
níveis 35 vagas para
cada um deles.

Para se inscrever, os
interessados deverão
comparecer na ETE de
Avaré, no período de
inscrições, das 14 às 21

MÁRIO BIXIGA

horas. Para se inscrever
é necessário apresentar o
RG original, pagar uma
taxa de R$ 25,00 e estar
cursando ou já ter con-

cluído o Ensino Médio.
Os cursos

O Técnico em Nutri-
ção e Dietética é o pro-
fissional que atua em ati-

vidades relacionadas à
alimentação e à nutrição
com vistas à promoção,
à prevenção, à manuten-
ção e à recuperação da

saúde de indivíduos ou
de coletividades. Desen-
volve também atividades
de supervisão e de con-
trole técnico e adminis-
trativo da área de alimen-
tação e nutrição.

As opções para o
mercado de trabalho
são: hospitais, creches,
asilos, ambulatórios,
unidades básicas de saú-
de, indústrias, unidades
de alimentação, cozi-
nhas experimentais, in-
dústrias de alimentos,
restaurantes comerciais,
supermercados, institui-
ções de educação ali-
mentar, empresas que
fornecem cestas básicas.

O Técnico em Ad-
ministração é o profissi-
onal que controla a roti-

na administrativa das
empresas. Colabora nos
planejamentos estratégi-
co, tático e operacional.
Realiza atividades em
recursos humanos e in-
termedeia mão-de-obra
para colocação e para
recolocação profissio-
nal. Atua na área de
compras; auxilia no se-
tor contábil e assessora
a área de vendas. Inter-
cambia mercadorias e
serviços e executa ativi-
dades nas áreas fiscal e
financeira.

As opções para o
mercado de trabalho
são: áreas da indústria,
comércio, prestação de
serviços, empresas em
geral de pequeno e mé-
dio porte, entre outros.

Avaré sedia etapa final do Brasil Open de Jet Ski

Pelo segundo ano
consecutivo, Avaré
estará sediando a eta-
pa final  do Brasil
Open de Jet Ski. O
evento estará aconte-
cendo nos dias 4 e 5
de novembro no Cos-
ta Azul. Espera-se
para os dias do even-
to a presença de cer-
ca de 50 pilotos de
vários estados como

São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Santa
Catarina, Mato Gros-
so e Rio de Janeiro.
Dentre estes pilotos
estarão alguns que
participam do campe-
onato mundial de Jet
Ski.

Para este ano es-
pera-se mais emo-
ções e adrenalina nas
provas, pois no ano

passado participaram
Jets de até 1200 cilin-
dradas. Neste ano vi-
rão Jets de até 1600
cilindradas.

Uma completa es-
trutura será montada
para a realização do
evento. O local terá
Box para os pilotos,
tenda médica, espaço
reservado para Bom-
beiros e Polícia Mili-

tar, além de praça de
alimentação e exposi-
ções diversas.

No sábado serão
realizados os treinos
livres, a partir das 11
horas da manhã e logo
em seguida, às 13 ho-
ras, será realizada a
primeira bateria de
cada categoria.

No domingo (dia
5), os treinos livres

também ocorrem a
partir das 11 horas e
as provas a partir das
13 horas. Neste ano
estarão em disputa as
seguintes categorias:
Runaboat 0-800 cc
Stock, Runaboat 0-
800 cc Modified, Ru-
naboat 0-1200 Stock,
Runaboat  0-1600
Modified, Sport Mo-
dified, Ski Modified,

Super Curse,  Free
Style Amador e Free
Style Profissional.

A etapa de Avaré
do Brasil Open de Jet
Ski, é uma realização
da Liga Paulista de
Jet Ski e conta com o
apoio da Prefeitura da
Esância Turística de
Avaré, através da Se-
cretaria Municipal de
Turismo.

DIVULGAÇÃO
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A hanseníase aco-
mete atualmente cerca
de 1 milhão de pessoas
no mundo, segundo a
Organização Mundial
da Saúde.

Estima-se que entre
2 milhões e 3 milhões de
pessoas estejam perma-
nentemente incapacita-
das pela doença. Como
meta para controle da
doença, a OMS preco-
niza a incidência de me-
nos de um caso para
cada grupo de 10 mil
habitantes. No Estado
de São Paulo, em 2005,
o coeficiente ficou em
0,49, bem melhor que o
estipulado como ideal.

O mês de outubro é
dedicado ao alerta so-
bre a importância do di-
agnóstico precoce e do
tratamento específico.
Dando continuidade à
campanha de 2005,
com o tema “Difícil de
falar, fácil de tratar”, to-
dos os municípios estão
sendo estimulados a fa-
zer a divulgação dos si-
nais e sintomas desta
doença junto à popula-
ção em geral.

“Hanseníase é uma
doença que precisa de
vigilância constante.

Secretaria de Estado da Saúde faz
alerta sobre hanseníase em outubro

Manter a população bem
informada é de extrema
importância para com-
bater a doença. Os da-
dos mostram que o ca-
minho está correto e a
forma de tratamento tem
dado resultado”, afirma o
secretário de Estado da
Saúde, Luiz Roberto
Barradas Barata.

A redução no núme-
ro de casos se dá devi-
do à eficácia da detec-
ção, controle e trata-
mento da doença. No
Estado de São Paulo a
hanseníase está em que-
da. Em 2003 foram re-
gistrados 2.819 novos
casos da doença. No
ano seguinte este núme-
ro caiu para 2.623. Em
2005 foram registrados
2.438 casos novos.

Ao desconfiar que
esteja com hanseníase a
pessoa precisa procurar
um posto de saúde. O
tratamento é simples e
gratuito.

Alguns sinais que in-
dicam a hanseníase são:
manchas na pele que
não doem, não incomo-
dam e não coçam; dor-
mência ou formigamen-
to; Cortar-se ou quei-
mar-se sem sentir.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida toda
a população para a Audiência Pública de Prestação de Contas
do 2º Quadrimestre de 2006 da Câmara Municipal da Estância
Turística de Avaré.
A Audiência será realizada no dia 16 (dezesseis) de outubro de
2006, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, às 17h00min..

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Lei nº 874, de 03 de outubro de 2006.
(Autoriza o Executivo Municipal a re-ratificar a escritura
pública de permuta de área de terras celebrada entre a

Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Carlos Ramires
e Dalila Novaes Ramires)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado a re-ratifica-
ção da escritura pública de permuta lavrada nas notas do 2º
Tabelião de Notas desta Comarca no livro nº 334 as folhas 334/
339 aos 11/02/2006, celebrado entre a Prefeitura da estância
Turística de Avaré e Carlos Ramires e s/m Dalila Novaes Rami-
res, conforme descrição:
A-)  UMA GLEBA DE TERRAS, com 10,0000 hectares ou
100.000,00 metros quadrados, situada em Avaré-SP, na Gleba
“B” da Fazenda Pinhal, dentro das seguintes medidas e confron-

LEIS

tações: INICIA no marco nº 28A, cravado a 218,585metros do
marco n°29 do perímetro da Gleba “B” DA Fazenda Pinhal, na
margem da parte remanescente – permuta “B” e margem da
Estrada Municipal Avr 248; deste marco segue na confrontação
com a parte remanescente – permuta “B” (Matricula nº 60.569),
no rumo 23°20’19”SE, a distancia de 412,756 metros até o marco
n°28C; deste marco deflete a esquerda e segue na confronta-
ção com a Área Remanescente 2 da Gleba “B” da Fazenda
Pinhal (Matricula n°60.572), no rumo 66°39’41”NE, a distância de
294,064 metros até o marco n°28D; deste marco deflete a es-
querda e segue na mesma confrontação anterior, no rumo
23°20’19”NW, a distância de 267,375metros até o marco n°28E,
cravado na cerca da Estrada Municipal Avr.248; deste marco defle-
te a esquerda e segue por cerca margeando a Estrada Municipal
Avr.248, no sentido Avaré – Avenida Donguinha Mercadante, no
rumo 87°01’53”NW, a distância de 328,039 metros até o marco
n°28A, marco este que serviu de ponto de partida e inicio destas
divisas e confrontações, objeto da matricula 60.571 do CRI.

VALOR DA ÁREA “A”:- R$ 23.220,00
B-) UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 17.675,00 m²
- 1.76,75 hectares, denominada parte remanescente (futura Via
Pública Projetada) permuta “B”, da Gleba “B” da fazenda Pinhal,
localizada no município e comarca da Estância Turística de Ava-
ré, dentro das seguintes divisas e confrontações: - INICIA no
marco nº2R, cravado a 203,935 metros do marco nº29 do perí-
metro na cerca de divisa com a área remanescente 6 da Gleba
“B” da Fazenda Pinhal e margem da Estrada municipal AVR. 248;
deste marco segue por cerca na confrontação com a Área
remanescente 6 da Gleba “B” da Fazenda Pinhal, no rumo 23º
20’ 19” SE, a distância de 287,303 metros até o marco nº 2G;
deste marco segue na confrontação com a área desmembrada
5 (matricula nº 56.072) da Gleba “B” da Fazenda Pinhal, no rumo
23º 20’ 19” SE, a distância de 132,275 metros até o marco nº 2H;
deste marco segue na confrontação com a área desmembrada
4 ( matricula nº 56.018) da Gleba “B” da Fazenda Pinhal no rumo
23º 20’19” SE, a distância de 132,275 metros até o marco nº 2I;

deste marco deflete a direita e segue na confrontação com a
área desmembrada 4 (matricula nº 56.018) da Gleba “B” da
Fazenda Pinhal, no rumo 66º 39’ 41” SW, a distância de 21,464
metros até o marco nº 2L; deste marco deflete a esquerda e
segue na confrontação com a área desapropriada (matricula nº
57.258) da Gleba “B” da Fazenda Pinhal (Prefeitura Municipal de
Avaré), no rumo 23º 20’ 19” SE, a distância de 150,00 metros até
o marco nº 2C; deste marco deflete a esquerda e segue na
confrontação com a área desmembrada 3 (matricula nº 56.043)
da Gleba “B” da Fazenda Pinhal, no rumo 66º 39’ 41” NE, a
distância de 21,464 metros até o marco nº 2J; deste marco
deflete a direita e segue na mesma confrontação anterior, no
rumo 0º45’ 35” SE, a distância de 162,451 metros até o marco nº
2 A; deste marco deflete a esquerda e segue na confrontação
com a área desmembrada 1 (matricula nº 53.259) da Gleba “B”
da fazenda Pinhal, no rumo 23º 20’ 19” SE, a distância de 167,978
metros até o marco nº 2, cravado na cerca de divisa; deste
marco deflete a esquerda e segue na confrontação com José
Nestor Puzziello, no rumo 52º 07’ 18” NE, a distância de 14,464
metros até o marco nº 3D; deste marco deflete a esquerda e
segue na confrontação com a área desmembrada 2 (matricula
nº 56.183) da Gleba “B” da fazenda Pinhal no rumo 23º 20’ 19”
NW, a distância de 161,552 metros até o marco nº 3C; deste
marco deflete a direita e segue na confrontação com a área
desmembrada 2 (matricula nº 56.183) da Gleba “B” da Fazenda
Pinhal, no rumo 0º 45’ 35” NW, a distância de 89,574 metros até
o marco nº 3B; deste marco segue na confrontação com a área
remanescente 2 da Gleba “B” da Fazenda Pinhal, no rumo 0º 45’
35” NW, a distância de 72,877 metros até o marco nº 28/B, deste
marco deflete a esquerda e segue na mesma confrontação an-
terior, no rumo 23º 20’ 19’’ NW, a distância de 285,257 metros até
o marco n° 28 C; deste marco segue na confrontação com área
da Permuta C” da Gleba “B” da Fazenda Pinhal, no rumo 23°20’19”
NW, a distância de 412,756 metros até o marco n°28 A, cravado
na margem da Estrada Municipal AVR.248; deste marco deflete a
esquerda e segue margeando a Estrada Municipal AVR.248, no
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sentido Avaré – Avenida Donguinha Mercadante, no rumo
87°01’53” NW, a distância de 14,650 metros até o marco n°2R,
marco este que serviu de ponto de partida e inicio destas divisas
e confrontações, objeto da matricula 60.569 do CRI de Avaré.

VALOR DA GLEBA “B”:- R$ 4.065,25
C-) UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 39.246,37m²
- 3,92.46 Hectares, denominada parte remanescente (futura
Avenida projetada) permuta “A” da Área “A” da Fazenda Pinhal,
localizada no município e comarca da Estância Turística de Ava-
ré, dentro das seguintes divisas e confrontações:- INICIA no
marco nº47A, cravado a 531,00 metros do marco nº 1 do perí-
metro da Área “A” da Fazenda Pinhal, junto a cerca de divisa
com a FEPASA (Ferrovia Paulista S/A) e parte remanescente
(futura Avenida Projetada) município de Arandu da Área “A” da
Fazenda Pinhal; deste marco segue na confrontação com a
parte remanescente (futura Avenida Projetada) município de
Arandu da Área “A” da Fazenda Pinhal, no rumo 64º07’04”SE, a
distância de 15,92 metros até o marco nº47B, cravado na cerca
de divisa; deste marco deflete à esquerda e segue por cerca na
confrontação com a área remanescente da Área “A” da Fazen-
da Pinhal, no rumo 21º15’36”NW, a distância de 583,048 metros
até o marco nº1B, cravado na cerca de divisa; daí segue em
curva de raio de 25,00 metros, a distância de 7,27 metros até o
marco nº1/B1; deste marco segue rumo 37º55’46”NW, 84,55
metros na mesma confrontação, até o marco nº1/B2; daí segue
em curva de raio de 10,00 metros, a distância de 2,84 metros até
o marco nº1C; deste marco segue rumo 21º38’14”NW, 574,450
metros, na mesma confrontação até o marco nº1D; deste marco
segue rumo 22º47’07”NW, 35,315 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1E; deste marco segue rumo 13º58’26”NW,
39,693 metros na mesma confrontação até o marco nº1F; deste
marco segue rumo 21º35’22”NW, 2,073 metros na mesma con-
frontação até o marco nº1GA; deste marco segue na confronta-
ção com a Área desmembrada (matrícula nº 56.073) da Área
“A” da Fazenda Pinhal, rumo 21º35’22”NW, 277,312 metros na
mesma confrontação até o marco nº1G; deste marco segue
rumo 16º51’54”NW, 88,858 metros na mesma confrontação até
o marco nº1H; deste marco segue rumo 13º50’02”NW, 58,597
metros na mesma confrontação até o marco nº1I; deste marco
segue rumo 12º21’53”NW, 29,308 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1J; deste marco segue rumo 04º14’08”NW,
62,449 metros na mesma confrontação até o marco nº1K; deste
marco segue rumo 06º08’40”NW, 70,745 metros na mesma con-
frontação até o marco nº1L; deste marco segue rumo
08º43’59”NW, 321,156 metros na mesma confrontação até o
marco nº1M; deste marco segue rumo 11º28’42”NW, 20,768
metros na mesma confrontação até o marco nº1N; deste marco
segue rumo 16º58’13”NW, 21,533 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1O; deste marco segue rumo 22º00’49”NW,
21,166 metros na mesma confrontação até o marco nº1P; deste
marco segue rumo 26º17’45”NW, 21,406 metros na mesma con-
frontação até o marco nº1Q; deste marco segue rumo
32º51’03”NW, 21,745 metros na mesma confrontação até o mar-
co nº1R; deste marco segue rumo 39º37’49”NW, 21,637 metros
na mesma confrontação até o marco nº1S; deste marco segue
rumo 43º22’27”NW, 20,330 metros na mesma confrontação até
o marco nº1T; deste marco segue rumo 44º25’45”NW, 20,697
metros na mesma confrontação até o marco nº1U; deste marco
segue rumo 50º41’54”NW, 48,610 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1V; deste marco segue rumo 34º01’46”NW,
469,708 metros na mesma confrontação até o marco nº1X; des-
te marco segue rumo 27º29’17”NW, 89,583 metros na mesma
confrontação até o marco nº1Z; deste marco deflete a esquer-
da e segue por cerca na confrontação com Área desapropriada
(matrícula nº 54.108) da Área “A” da Fazenda Pinhal, no rumo
50º35’00”SW, a distância de 15,004 metros até o marco nº25,
cravado na cerca da FEPASA (Ferrovia Paulista S/A); deste
marco deflete a esquerda e segue por cerca  na confrontação
com a FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), nos seguintes rumos e
distâncias:- 27º29’17”SE, 90,367 metros até o marco nº26;
34º01’46”SE, 472,783 metros até o marco nº27; 50º41’54”SE,
49,986 metros até o marco nº28; 44º25’45”SE, 19,876 metros
até o marco nº29; 43º22’27”SE, 19,840 metros até o marco nº30;
39º37’49”SE, 20,258 metros até o marco nº31; 32º51’03”SE,
19,998 metros até o marco nº32; 26º17’45”SE, 19,986 metros
até o marco nº33; 22º00’49”SE, 19,945 metros até o marco nº34;
16º58’13”SE, 20,153 metros até o marco nº35; 11º28’42”SE,
19,689 metros até o marco nº36; 08º43’59”SE, 319,786 metros
até o marco nº37; 06º08’40”SE, 70,155 metros até o marco nº38;
04º14’08”SE, 63,935 metros até o marco nº39; 12º21’53”SE,
30,374 metros até o marco nº40; 13º50’02”SE, 58,994 metros até
o marco nº41; 16º51’54”SE, 89,874 metros até  o marco nº42;
21º35’22”SE, 279,005 metros até o marco nº43; 13º58’26”SE,
39,850 metros até o marco nº44; 22º47’07”SE, 36,320 metros  até
o marco nº45; 21º38’14”SE, 678,781 metros cruzando uma água

até o marco nº46; 66º30’01”NE, 25,056 metros até o marco nº47;
21º15’36”SE, 544,683 metros até o marco nº47A, marco este que
serviu de ponto de partida e inicio destas divisas e confronta-
ções, objeto da matricula 60.566 do CRI de Avaré.

VALOR DA GLEBA “C”:- R$ 6.383,81
b) área denominada “D”, de propriedade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, a ser passada para o Espólio de
CARLOS RAMIRES.
ÁREA DE TERRAS, contendo 6,00 alqueires ou 14,52 hectares,
situada neste município, na Fazenda Pinhal, com as seguintes
medidas e confrontações: Inicia no marco nº 20, daí segue rumo
47°23’07”SW, na confrontação com o caminho de acesso, na
distância de 311,891 metros até o marco nº 21, daí deflete à
esquerda e segue rumo 20°46’23”SE, na confrontação com a
FEPASA, na distância de 169,253 metros, até o marco nº22, daí
deflete à esquerda e segue rumo20°46’29”SE, na confrontação
anterior, na distância de 19,992 metros até o marco n° 23, daí
deflete à esquerda e segue rumo 22°51’11”SE, na confrontação
anterior, na distância de 60,572 metros, até o marco n°24, daí
deflete à esquerda  e segue rumo 26°17’45”SE, na confrontação
anterior na distância de 119,127 metros, até o marco n°25, daí
deflete à esquerda e segue rumo 50°35’00”NE, na confrontação
com a área remanescente de Carlos Ramires. Na distância de
483,858 metros, até o marco nº 19 – A, daí deflete à esquerda e
segue rumo 49°50’33”NW, na confrontação com João Ayres Néi-
as, na distância de 376,874 metros até o marco 20, marco este de
início desta descrição, objeto da matricula 54.108 do CRI.

VALOR DA GLEBA “D”:- R$ 33.669,06
Artigo 2º - Ficam revogadas as Leis nº 309, de 22 de Agosto de
2002, 347, de 02 de outubro de 2002 e nº 852, de 1º de Agosto
de 2006.
Artigo 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de outubro de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Lei nº 875 de 04 de outubro de 2006
(Destina imóvel à implantação de distrito industrial, autoriza
seja ele desapropriado e alienado para esse fim e dá outras

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autoriza-
do a criar um distrito industrial em parte do imóvel rural denomi-
nado “Fazenda Florante”, situado no Município e a promover a
respectiva desapropriação por utilidade pública, na forma do
disposto no artigo 5º, alínea “i”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21
de junho de 1941.
Artigo 2º - O terreno destinado à constituição do distrito industri-
al, desmembrado da Área 05 da Gleba C da “Fazenda Floran-
te”, situado neste Município e Comarca de Avaré, com a área de
1,3355 alqueires ou sejam 3,2319 hectares dentro das seguintes
divisas e confrontações:- INICIANDO no marco nº 109B, cravado
na cerca que faz divisa com Área Desmembrada A da Gleba C e
Área Remanescente da Gleba C; deste segue na confrontação
com Área Remanescente da Gleba C no seguinte rumo e distân-
cia: 02°15´05”SW, 1.524,836 metros até o marco nº 109C, crava-
do na cerca da Rodovia Presidente Castello Branco (SP 280),
deste marco deflete a direita e segue na confrontação com a
referida rodovia, no sentido Capital-Interior, no rumo 67°31´11”
NW, 59,916 metros até o marco n. 76, cravado na divisa com a
área nº 01 da Gleba C da Fazenda Recreio e cerca da Rodovia
Presidente Castello Branco (SP 280); deste marco segue na con-
frontação com a área nº 01 da Gleba C da Fazenda Recreio, no
seguinte rumo e distância: 26°10´01”NE, 95,197 metros até o mar-
co n. 77; deste segue na confrontação com Área Remanescente
com os seguintes rumos e distâncias: 02°15´05”NE, 1.427,939
metros até o marco nº 109D, cravado na confrontação de Área
Remanescente da Gleba C com Área Desmembrada A da Gleba C;
deste segue na confrontação com Área Desmembrada A da Gle-
ba C com o seguinte rumo e distância: 80°11´30”SE, 20,175 me-
tros até o marco n° 109B, marco este que serviu de ponto de
partida e início destas medidas e confrontações.

Artigo 3° - O distrito industrial assim criado será destinado à
instalação de indústrias e atividades correlatas.
Artigo 4º - O Município poderá alienar o imóvel a empresas
interessadas e previamente qualificadas, na forma da legisla-
ção vigente.
Artigo 5° - As empresas adquirentes ficarão responsáveis por
toda infra-estrutura necessária a implantação do distrito indus-
trial, inclusive:
I - Proceder a ampliação de asfaltamento da estrada municipal
que demanda ao imóvel alienado;
II – Construir rede de energia elétrica de alta tensão ate o ponto
de instalação de casa de forca da industria;
III – Construção de ponte sobre o Rio Pardo que fará a ligação
entre a unidade industrial e a área de produção de propriedade
dos adquirentes;
IV – Obras de terraplenagem necessárias à instalação do esta-
belecimento industrial
Parágrafo Único - A compensação pelos investimentos em in-
fra-estrutura realizados pelas empresas que se instalarem no
distrito industrial será feita por meio de benefícios fiscais, nos
termos da lei.
Artigo 6º - As despesas decorrentes com a aplicação da pre-
sente Lei onerarão a seguinte dotação orçamentária: 13.00.00-
13.02.00-23.661.6002.1094-4690.00
Artigo 7° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 04 de outubro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.264, de 29 de Setembro de 2006
(Reorganiza a Comissão de Enquadramento do Magistério.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Fica organizada, nos termos do artigo 84 da Lei
Complementar Municipal nº 045, de 1º de abril de 2.004, e na
forma abaixo, a Comissão de Enquadramento do Magistério:-
Membros:-        SONIA MARIA NOGUEIRA ARMANDO;

MEIRE REIS CLEMENTE;
DANIELA SEGARRA ARCA;
ROSANA DIAS FONSECA DE MELO;
FÁTIMA KHALAF ZEDAN.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 1036, de 24 de outubro de 2005.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de Setembro
de 2006.

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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ATO

Ato nº. 12  de 27 de Setembro  de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal 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 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Emapa terá Posto de
Atendimento Veterinário

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está construin-
do no Recinto da Ema-
pa um Posto de Aten-
dimento Veterinário.
O posto terá como

prioridade o atendi-
mento a eqüinos, isso
devido ao grande nú-
mero de exposições
que ocorrem no local,
demandando um gran-
de número de animais.

A expectativa é de a
inauguração do Posto
de Atendimento Veteri-
nário ocorra durante a
realização da Fest
Country, em dezembro
deste ano.

Posto fará atendimento preferencial em eqüinos, devido ao grande número
de exposições no local

SECRETARIA DE OBRAS
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Bairro Vera Cruz ganha nova escola
No último sábado (dia

30/09), a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
entregou mais uma impor-
tante obra para a comuni-
dade. Trata-se da Escola
“Professor Ulisses Silves-
tre”, no Bairro Vera Cruz.

Com mais essa con-
quista, a escola passa a
beneficiar diversas cri-
anças do Jardim Vera
Cruz, Residencial Anto-
nio Ferreira Inocêncio,
Nova Avaré e Avaré I.

A escola conta com
oito salas de aula, além de
quadra poliesportiva e
casa para o zelador. Tudo
isso construído em uma
área de 870 metros qua-
drados, em um terreno de
4000 metros quadrados.

Mas a Prefeitura não
pára com os investimen-
tos na área educacional.
Uma outra escola está
sendo construída no Jar-
dim Paraíso. A escola terá

A escola conta com oito salas de aula, além de quadra poliesportiva

MÁRIO BIXIGA

874 metros quadrados e
contará com oito salas de
aula, quadra poliesporti-
va e casa do zelador.

A futura escola bene-
ficiará crianças dos bair-
ros Paraíso e Tropical.

Avaré participa do 5º Salão Regional de Turismo

Realizado de 22 a
24 de setembro, no Es-
planada Shopping, em
Sorocaba, o 5º Salão
Regional de Turismo do
Cuesta Alto Paranapa-
nema contou com a par-
ticipação de Avaré.

A Prefeitura esteve
presente representada
pela Secretaria de Turis-
mo, representante dos
artesãos e representan-

Produtos de Avaré tiveram destaque na feira O stand de Avaré foi bastante concorrido

SECRETARIA DE TURISMO

te da rede hoteleira. Na
oportunidade foram
apresentadas as quali-
dades de Avaré e o in-
teresse da Prefeitura em
expandir os produtos
artesanais e tornar Ava-
ré o ponto de referência
do turismo regional.

No pavilhão de ex-
posições do Shopping
Esplanada, Avaré pôde
expor seu famoso Go-

tas de Leite além dos
artesanatos e da Cacha-
ça  “Reserva do Tano-
eiro”, que fizeram um

Avaré ganha novo veículo
para fiscalização

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
entregou nesta semana
mais um veículo para a
frota municipal. Trata-se
de um Gol 0 km que será
utilizado pela Secretaria

de Administração, atra-
vés do Departamento de
Fiscalização. Este é mais
um veículo que adquirido
pela Prefeitura, que visa
a renovação por comple-
to da frota municipal.

MÁRIO BIXIGA

grande sucesso mos-
trando para o público
que esteve presente as
riquezas de Avaré.


