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Prefeitura adquire novos veículos

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está adquirindo
novos veículos para o
melhor atendimento da
população. Nesta se-
mana chegaram mais
dois veículos 0km que
serão utilizados pela
Secretaria Municipal
de Comunicação e
Secretaria Municipal
do Bem Estar Social.

O veículo da Se-
cretaria de Comunica-
ção será utilizado para
os trabalhos internos
da secretaria, como
entrega do Semanário
Oficial, locomoção
para participação em
eventos da Prefeitura
e para tirar fotografias

Para a educação a Prefeitura adquiriu novos veículos
para o transporte dos alunos

Novos veículos serão utilizados para as secretarias
de Comunicação e Bem Estar Social

MÁRIO BIXIGA

que são enviadas aos
órgãos de imprensa.

O veículo da Se-
cretaria do Bem Estar
Social também será uti-
lizado para o trabalho
interno, como visitas às
famílias carentes, entre
outros.

Na área da Educa-
ção a Prefeitura tam-
bém adquiriu veículos
para o transportes dos
alunos da rede munici-
pal de ensino. Na se-
mana passada já havia
chegado um micro-ôni-
bus com capacidade
para 25 pessoas. Nes-
ta semana está previs-
ta a chegada de mais
um ônibus com 45 lu-
gares, que também

será utilizado para o
transporte de alunos.

A Saúde também
está sendo beneficia-
da, pois recentemente
foi adquirida uma Uni-
dade Odontológica
Móvel. Trata-se de um
ônibus todo equipado
com um consultório
odontológico móvel,
inclusive com local
para espera de paci-
entes. Com esta uni-
dade móvel será pos-
sível atender a popu-
lação dos bairros dis-
tantes, inclusive da
Zona Rural, proporci-
onando um atendimen-
to melhor e atingindo
um maior número de
pessoas.

Paraquedistas do Exercito
já estão em Avaré

MÁRIO BIXIGA

Na última segunda-
feira (dia 12/06) chega-
ram a Avaré os paraque-
distas da equipe do
Exercito que estão trei-
nando para o Campeo-
nato Mundial de Para-

Equipe do Exercito chegou em um
avião Hercules

quedismo. A chegada
ocorreu no Aeroporto Es-
tadual Avaré/Arandu
quando o Avião Hercules
trouxe os paraquedistas.

Na terça-feira (dia
13/06), chegou o avião

Bandeirantes que ficará
com os paraquedistas
até o dia 20 de junho,
período em que será re-
alizado o treinamento da
equipe do Exercito.
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Prefeitura implanta rede de esgoto no Distrito Industrial
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré já deu início aos tra-
balhos para a instalação
de rede de esgoto no
Distrito Industrial do Jar-
dim Paineiras. No total
são 1.383 metros linea-
res de tubulação.

A nova rede de es-
goto fará a interligação
até o emissário existen-
te na proximidade da
Fazenda Paineiras. As-
sim que for concluída a
rede de esgoto a Prefei-
tura dará início a obra
para a instalação de dis-
tribuição de água. Todo
o projeto já foi aprova-
do pelos órgãos compe-
tentes.

O Distrito Industri-

al do Jardim Paineiras
foi implantado em
1997 e já conta com
diversas empresas no
local. Atualmente a co-
leta de esgoto é feita
através de fossa sépti-
cas e a água chega
através de caminhão
pipa ou poço artesia-
no. Com a nova infra-
estrutura, além de be-
neficiar as empresas já
existentes no local,
também proporcionará
a vinda de novas em-
presas para Avaré.

A nova rede de esgoto
fará a interligação até
o emissário existente
na proximidade da
Fazenda Paineiras

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura coloca cobertura
no Coreto do Mercado

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré iniciou as obras para
a implantação de cober-
tura no Coreto localiza-
do no Largo do Merca-
do. Além da cobertura

Melhoria visa incentivar apresentações no local e impulsionar o comércio
o coreto será todo cer-
cado com grade.

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

tem maior movimento.
Com a medida a

Prefeitura pretende in-
centivar ainda as apre-
sentações no local, im-
pulsionando assim o co-
mércio avareense.

Prefeitura mantém operação
tapa buraco nas calçadas

O trabalho está concentrado na Avenida Paulo Novaes

Além de se preocu-
par com a qualidade das
ruas da cidade, a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré, dá
atenção especial às cal-

çadas. Como boa parte
das calçadas centrais da
cidade estão em péssi-
mas condições, a Prefei-
tura está realizando a
reforma delas.

O trabalho está con-
centrado na Avenida Pau-
lo Novaes, onde o gran-
de número de árvores
acabou danificando as
calçadas com suas raízes.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA
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LICITAÇÃO

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO Nº. 002/06 – PROCESSO Nº. 222/06

Fica SUSPENSA a sessão de abertura de licitação datado em 22
de junho de 2006, as 10:00 horas, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços no pre-
paro de alimentação escolar,  de que trata o Pregão Presenci-
al nº. 002/06 – Processo nº. 222/06, por determinação do
Tribunal de Contas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2006 –
Rosemaria de Goes – Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 034/06

 PROCESSO Nº. 252/06
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para a Se-
cretaria da Saúde e Secretaria da Educação, conforme edital.
Data de Encerramento: 05 de julho de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 05 de julho de 2006, às 09:00 horas, no Dep.
de Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 022/06 – Processo nº. 205/06, 30 de
maio de 2006, a empresa BOBIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, no valor global de R$ 49.800,00
(quarenta e nove mil e oitocentos reais), objetivando a aquisição
de equipamentos para as escolas de ensino fundamental.
Adjudicado em: 07/06/2006

Tomada de Preço nº. 023/06 – Processo nº. 207/06, 31 de
maio de 2006, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no valor
global de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), objetivando
a aquisição de 02 (dois) veículos zero Km, conforme padrão da
frota municipal.
Adjudicado em: 08/06/2006

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 030/06 – PROCESSO Nº. 108/06

Por um erro deste departamento, fica alterada itens referente ao
objeto do contrato, de que trata a Dispensa nº. 030/06, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Sr.
Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
“Locação de uma máquina copiadora para o centro de Saúde I -
Rua Acre, nº  1281 – Bairro Santana- Avaré-SP, com franquia de
3.000 (três mil) cópias.”
AGORA SE LEIA:
“Locação de uma máquina copiadora para o centro de Saúde I -
Rua Acre, nº  1281 – Bairro Santana- Avaré-SP, com franquia de
3.000 (três mil) cópias, valor mensal da locação de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais) e milheiro excedente a fran-
quia de R$ 80,00 (oitenta reais).”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2006 -
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 061/05 – Processo nº. 183/05, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. BENEDITO
CARLOS DE AGOSTINI, com prorrogação até 07 de julho de
2006, objetivando a instalação da Escola Técnica Profissionali-
zante - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – CONVITE
Convite nº. 112/05 – Processo nº. 244/05 fica aditado no
valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinqüenta reais),
para a empresa MARIA CANDIDA GUTIERES DOS SANTOS
ME, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 23 de maio de 2006.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 097/06 – Processo nº. 221/06, 01 de junho de
2006, a empresa VIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ES-
TRUTURAS MATÉLICAS LTDA, no valor global de R$ 88.487,87
(oitenta  e oito mil quatrocentos e oitenta  e sete reais e oitenta e
sete centavos), objetivando a contratação de empresa especi-
alizada para fornecimento e colocação de uma cobertura de
quadra poli esportiva com estrutura metálica na escola EMEIEF
“José Rebouças de Carvalho”.
Adjudicado em: 06/06/2006

Convite nº. 099/06 – Processo nº. 226/06, 02 de junho de
2006, a empresa CLINICA IMAGEM LTDA, no valor global de
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para a realização de laudos de
exames de ultra-sonografia.
Adjudicado em: 07/06/2006

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 075/06 – Processo nº. 240/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa FAROL
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, com valor global de R$ 14.860,00
(quatorze mil oitocentos e sessenta reais), objetivando a contra-
tação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-
obra, equipamentos e materiais destinados à implantação e insta-
lação do sistema semafórico, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de
junho de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 020/06 – Processo nº. 236/06

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa TV
STUDIOS DE JAÚ S/A, com valor global de R$ 7.927,20 (sete mil
novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), objetivando a
contratação de empresa especializada para veiculação de pro-
paganda em televisão para divulgação do evento Paint Horse,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2006 – Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 12/06/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Votos de Parabenizações ao atleta Luiz Otávio Clivatti, Campeão
na categoria “B” do Campeonato Interno de Tênis do Centro Ava-
reense, em partida realizada no dia 11 de junho p. passado.
- Votos de Parabenizações ao atleta Murilo Guarnier, Vice-Cam-
peão na categoria “B” do Campeonato Interno de Tênis do Centro
Avareense, em partida realizada no dia 11 de junho p. passado.
- Votos de parabenizações à SECRETARIA MUNICIPAL DOS ES-
PORTES pela organização e realização da 12ª COPA REVELA-
ÇÃO DE FUTSAL 2006.
- Votos de parabenizações à EQUIPE SEME/AVARÉ, CAMPEÃ da
12ª Copa Revelação de Futsal 2006 na categoria Feminina.
- Votos de parabenizações à EQUIPE SEME/POLICIA CIVIL, CAM-
PEÃ da 12ª Copa Revelação de Futsal 2006 na categoria Infantil.
- Votos de parabenizações à EQUIPE da ASSOCIAÇÃO ATLÉTI-
CA AVAREENSE, CAMPEÃ da 12ª Copa Revelação de Futsal
2006 na categoria Fraldinha.
- Votos de parabenizações à EQUIPE de SÃO MANOEL, CAM-
PEÃ da 12ª Copa Revelação de Futsal 2006 na categoria Mirim.
- Votos de parabenizações à EQUIPE SEMELC/TAQUARITUBA, CAM-
PEÃ da 12ª Copa Revelação de Futsal 2006 na categoria Infanto.
- Votos de parabenizações à EQUIPE de PRATÂNIA, CAMPEÃ da
12ª Copa Revelação de Futsal 2006 na categoria Juvenil.
- Votos de parabenizações à EQUIPE C.M.E. - ITAÍ, CAMPEÃ da
12ª Copa Revelação de Futsal 2006 na categoria Pré Mirim.
- Votos de parabenizações à CHAPA I - “FUTURO E TRADIÇÃO”, eleita
para o biênio 2006/2008 da AAA - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AVAREENSE.
- Votos de parabenizações à DIRETORIA ELEITA para o biênio
2006/2008 da APCD - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGI-
ÕES DENTISTAS.
- Votos de parabenizações à Direção da E. E. “Dr. PAULO ARA-
ÚJO NOVAES”, pela realização da I SEMANA DE ESTUDO E PRE-
VENÇÃO AO ALCOOLISMO E ÀS DROGAS DE ABUSO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Duílio Contrucci Gambini.

Aparecido Fernandes Junior – 2º Secretário
- À Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Soci-
al do Estado de São Paulo, solicitando que encaminhe a esta
Casa de Leis indicadores sociais do município de Avaré de janei-
ro de 2.006, para fins de elaboração de projetos.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Votos de parabenização ao Fiscal do Aterro Sanitário, Sr. Cé-
sar Eduardo Alves, que vem desempenhando excelente traba-
lho à frente da Prefeitura Municipal  de Avaré.

Gilberto Dias Soares
- À Mesa Diretora desta Augusta Casa Legislativa faça as adap-
tações nos banheiros desta Augusta Casa, para os portadores
de deficiências.
- À Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que escla-
reça porque o Bairro Terras de São José não tem o serviço de
entregas de correspondências.
- À Sra. Secretária Municipal da Cultura, para se apresentar e
apresentar os projetos da referida pasta, visto a sua nomeação
recentemente pelo Executivo.
- A Diretora do CSU - Centro Social Urbano, para que informe a esta
Casa de Leis quantas crianças que utilizam o referido centro, os
dias e quais necessitam de transportes para chegar até o local.
- Para que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente coíba o alto
som dos veículos de propaganda que trafegam pelas ruas da
cidade, em especial pelas ruas centrais.
- À Comissão de Finanças e Orçamento da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, para que sejam incluídas no orça-
mento as propostas a seguir, para obras em  nossa Estância
Turística de Avaré, a saber:
A) Para a construção de verba no valor de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais) para a construção de uma escola técnica,
voltada para a capacitação de nossos munícipes e da região,
gerando receitas para a nossa cidade, no Bairro Barra Grande;
B) Avaré hoje referência do SUS, necessita urgentemente de
um ambulatório para tratamento de pacientes portadores de cân-
cer, especialmente no início da constatação da doença ou após
as cirurgias para retiradas dos nódulos cancerígenos.
C) A destinação de verba no valor de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) para construção ou ampliação da Santa de
Misericórdia local.
D) Verba para a construção de uma quadra poliesportiva cober-
ta (já existem a planta e projeto da mesma), no prédio da AVETA
- Associação dos Voluntários da Estância Turística de Avaré,
E) Seja incluída no orçamento do Estado a verba de R$
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) para a cons-
trução de duas pontes para interligar os bairros da Vila Jardim,
Brabância e Vila Martins ao centro da cidade, transpondo a linha
férrea da FEPASA;
F) Verba para a construção dos três (3) Distritos Policiais ou as
aquisições dos prédios onde os mesmos estão instalados, o
que é mais econômico, em torno de R$ 400.000,00 (quatrocen-
tos mil reais);
G) Para que seja destinada verba para a aquisição de computa-
dores para equipar os distritos policiais de nossa cidade, visto
que os equipamentos existentes, em sua grande maioria, estão
“canibalizados”.

Júlio César Theodoro
- Votos de parabenização à equipe da ACIA de Avaré, pela
realização do sorteio dos cupons distribuídos pelos lojistas par-
ticipantes da Promoção “Show de Prêmios da Copa”, que se
concretizou no último dia 8 de junho p.p., uma atitude de grande
incentivo ao consumidor  e ao comércio avareense.
- Votos de parabenização ao Grupo Alcoólicos Anônimos de
Avaré e Grupo Familiar Al-Anon, pela realização  da Reunião
Pública Informativa, pela passagem do seu trigésimo ano de
existência no município, um importantíssimo trabalho de ajuda
para recuperação de doentes alcoólicos de nossa comunidade;
também familiares e amigos, que de alguma forma foram atingi-
dos pela doença do alcoolismo.
- Seja oficiado ao Chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo,
para que estude  a possibilidade de instalar um Escritório Regio-
nal do Governo no município de Avaré, para atender a cidade de
Avaré e região.
- Seja oficiada a Secretaria Municipal de Saúde, para que infor-
me esta Casa de Leis como está sendo procedido o atendimento
de ambulância no Pronto-Socorro, durante os finais de semana.
- Ao Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo,
para que interceda juntamente ao Governador do Estado de
São Paulo, Sr. Cláudio Lembo, para que sejam liberados os
recursos aprovados no orçamento para 2006, benefícios es-
tes que estarão suprindo as necessidades básicas de nossos
municípios.

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

com a devida Reposta)
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- Votos de parabenização à Prefeitura Municipal, que, em mais
uma ação de prevenção à saúde bucal, promoveu durante a
semana a distribuição de 250 kits de higiene bucal, juntamente
com a aplicação de flúor, aos alunos da Emei Clélia Marilda Cer-
queira Thosi, da Emef Gilda Zanforlin dos Reis Thosi e da Creche
Marieta Gatti, conscientizando e incentivando o hábito da esco-
vação que é um importante instrumento de prevenção ás cáries
e de combate a outras patologias odontológicas.
- Votos de parabenização ao Avaré Kart Clube, que,  com apoio
do Serginho Pneus e Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Avaré, realizou com grande sucesso a primeira etapa do
Campeonato Inter-Regional de Kart, que se concretizou no últi-
mo dia 04 de junho p.p., e contou com a participação de Kartistas
de diversas cidades do Estado.
- Votos de parabenizações à Senhora Genny Funari, que com-
pletou 103 de vida, no último dia 2 p.passado, um grande exem-
plo de lição de vida. “A Honestidade é o ponto chave da vida, é
um patrimônio”.

Luiz Otávio Clivatti
- Votos de parabenização ao Clube Centro Avareense, pela inicia-
tiva e organização  do Campeonato Interno de Tênis, que se encer-
rou no último dia 11 de junho do corrente ano,  mais um grande
motivo de grande orgulho para seus associados e atletas.
- Votos de parabenização ao atleta Antonio Carlos de Oliveira,
finalista da categoria C, no Campeonato Interno de Tênis do
Centro Avareense.
- Votos de parabenização ao atleta Eduardo Amaral, finalista da
categoria C, no Campeonato Interno de Tênis do Centro Avareense.
- Votos de parabenização ao atleta Paulo KenKit, campeão da
categoria A, no Campeonato Interno de Tênis do Centro Avare-
ense, que se encerrou no último dia 11 de junho do corrente ano.
- Votos de parabenização à atleta Marcela Montanha, vice-cam-
peã da categoria A, no Campeonato Interno de Tênis do Centro
Avareense, que se encerrou no último dia 11 de junho do cor-
rente ano.
- Pesar pelo falecimento do Sr. GERALDO VITOR MIRANDA.

Roberto Araujo
- À Telefônica S/A, para que instale um telefone público, tipo
“orelhão”, na Praça Carlos Beltrami, localizada no Bairro Recan-
to dos Bem-Te-Vi, ou então, que transfira o telefone público, tipo
“orelhão”, instalado naquele bairro, para a referida Praça.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Seja divulgada a Audiência Pública referente à  licença, prêmio
e previdência social dos servidores públicos municipais, que
será realizada no dia 3 de julho de 2006, ás 17:30 na Câmara
Municipal de Avaré.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Balzacki Faustino de Sales.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 12/06/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
M.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
o mesmo, através do setor competente, providencie melhorias
no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”, com a finalidade de melho-
rar a acústica daquele local.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria do Meio Ambiente, a fim de atender
aos cooperados da UNICOOP - catadores de lixo reciclável, a luz
do barracão seja religada, bem como a linha telefônica.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1ª. Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que tome as providências necessárias para a iluminação
da Travessa Congonha, no Bairro do Camargo, pois com a pavi-
mentação concluída aumentou o número de pedestre transitan-
do na referida rua.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, efetue a troca de lâmpadas na Rua Pedro Fusco, no
Bairro Tropical, por lâmpadas a vapor de sódio.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, estude a possibilidade de estar fazendo a reforma do
campo de futebol do bairro Paineiras.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do Departamen-
to competente, proceda ao conserto das lajotas existentes na
Av. Major Rangel, próximo ao “Terminal Rodoviário Urbano”.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, a fim de atender ao pedido de munícipe, conclua o asfalto da
Avenida Getúlio Vargas e instale postes de iluminação.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, a fim de atender aos pedidos dos moradores do Bairro
Água do Camargo, que na área institucional seja construído um
Posto de Saúde, a fim de atender a demanda de usuários naque-
le bairro e região.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que calce o passeio público que dá acesso ao Bairro Duílio
Gambini, atendendo ao pedido da munícipe e ouvinte do progra-
ma “Bom Dia Cidade” da Rádio Avaré, que, em virtude da não
existência da calçada, as pessoas têm que caminhar pelo asfal-
to correndo risco de atropelamento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que instale um “parquinho” na escolinha do SESI (antigo),
bairro Brabância, atendendo ao pedido da munícipe de nome
“Nice”, ouvinte do programa “Bom dia Cidade” da Rádio Avaré.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir mais duas pistas
de skate, sendo uma no Bairro Alto e outra no Bairro Brabância,
próximo ao Lago Berta Banwart.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie novas vagas de
estacionamento para motos, no centro da cidade, visto que o nú-
mero de estacionamentos existentes não está sendo suficiente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à conclusão da
pavimentação no final da rua Mato Grosso, onde liga os bairros
Santa Elizabeth e Jardim Brasil.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à capinagem e
limpeza do terreno, sito à rua João Manoel Fernandes, fundo
com o clube ADPM, visto que se encontra com o mato alto e
acúmulo de lixos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construção de um Centro
Comunitário nos bairros Brabância e Vera Cruz, visto que a
população de tais locais vem crescendo e a necessidade de
assistência aumentando a cada dia.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
um redutor de velocidade na Rua Espírito Santo, no cruzamento
com a Rua Félix Fagundes, visto que os motoristas não respei-
tam a preferencial.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de desapropriação de uma área
do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), para se cons-
truir ou adequar uma área de lazer, beneficiando os bairros
Brabância, Parque Industrial Jurumirim e Parque São Jorge, visto
que tais bairros encontram-se carentes de áreas adequadas
para prática de esportes e lazer.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de se construir os banheiros da
Matriz Nossa Senhora das Dores e Paróquia São Benedito, se-
melhantes aos banheiros do Largo São João, visto que facilitará
para idosos, crianças e deficientes, que têm grandes dificulda-
des, devido às escadas, que causam diversos transtornos e
riscos para os mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação
nivelada de uma grade no rebaixamento sito à rua Rio Grande do
Norte, cruzamento com a Rua Maranhão, visto que se forma
uma valeta muito grande, prejudicando os veículos. Ressaltando
que tal grade resolveria essa situação de trânsito, uma vez que,
em períodos de chuvas, a água passaria por baixo, controlando
o grande fluxo de água, evitando enchentes.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, instale dois latões de lixo no
final da Rua Santos Dumont, esquina com a rua Ozório de Car-
valho, visto que devido à falta de latões para depósitos de lixos,
tal local e proximidades encontram-se sempre com grande acú-
mulo de lixos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
redutores de velocidade na rua Euclides da Cunha, visto que os
veículos transitam em alta velocidade, provocando riscos de
acidentes e perigo aos moradores que transitam frequentemen-
te pelo local.

Roberto Araujo
- Ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do Departamento competente, instale alguns ban-
cos na Praça Carlos Beltrami, localizada no Bairro Recanto dos
Bem-te-vis.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, construa um bebedouro
no Terminal Rodoviário Urbano, para ser utilizado pelas pessoas
que ali freqüentam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie durante a “FAM-
POP” um lugar exclusivamente reservado para os portadores de
deficiência física, com instalação de rampas de acesso e uma
elevação, para facilitar a melhor visualização do evento, uma vez
que nem todos podem participar desse evento, pois não há luga-
res adaptados para receber portadores de deficiência física.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
modificar cópia do holerite que vem para o funcionário público,
confeccionando-o em material e com tinta de melhor qualidade
de que as que atualmente são fornecidas.

Indicações remanescentes da sessão de 05/06/06

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do Departamen-
to competente, notifiquem os proprietários dos imóveis localiza-
dos na Avenida Espanha que ainda não construíram passeio
público (calçada), solicitando aos mesmos que construam a res-
pectiva calçada (passeio público).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do Departamen-
to competente, notifiquem os proprietários dos imóveis localiza-
dos na Rua Professora Danúzia D’Santi que ainda não constru-
íram passeio público (calçada), solicitando aos mesmos que
construam a respectiva calçada (passeio público).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do Departamen-
to competente, notifiquem os proprietários dos imóveis localiza-
dos na Rua Francisco Cruz que ainda não construíram passeio
público (calçada), solicitando aos mesmos que construam a res-
pectiva calçada (passeio público).

Moções aprovadas na sessão do dia 12/06/06

Roberto Araujo
- MOÇÃO DE APOIO à reivindicação da vizinha cidade de Itaí/SP,
no sentido de ser implantado um C.D.P. - Centro de Detenção
Provisória naquele município.
- MOÇÃO DE APOIO à reivindicação da vizinha cidade de Cer-
queira César/SP, no sentido de ser implantado um C.D.P. - Centro
de Detenção Provisória naquele município.
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Avaré sediará etapa final do Brasil Open de Jet Ski
No último dia 6 de

junho foi confirmada a
realização da última eta-
pa do Brasil Open de
Jet Ski em Avaré. O
evento estará ocorrendo
nos dias 4 e 5 de no-
vembro no Costa Azul.
“O sucesso do evento
no ano passado contri-
buiu para a realização
do evento este ano”,
afirmou o Presidente da
Liga Paulista de Jet Ski,
Sr Evandro Rennó que
é responsável pela orga-
nização do evento jun-
tamente com a Secreta-
ria de Turismo.

O Brasil Open de Jet
Ski já teve sua Primeira
Etapa realizada na cida-
de de Três Lagoas/MS
em maio, onde mais de
40 pilotos participaram
e conquistaram seus pri-

O sucesso do evento no ano passado contribuiu
para que Avaré voltasse a sediar a etapa

DIVULGAÇÃO

meiros pontos no cam-
peonato. Algumas novi-
dades para o campeo-
nato de 2006 é que sur-
giram novas categorias,
a categoria Runaboat
1600cc modified (jet
sentado até 1600cc),
ano passado os jets
eram até 1200cc, e a
categoria Super Course,

onde o piloto percorre
um circuito oval, dando
mais emoção ainda na
competição.

Nesre ano estarão
em disputa as seguintes
categorias: Runaboat 0-
800 cc Stock; Runabo-
at 0-800 cc Modified;
Runaboat 0-1200 cc
Stock; Runaboat 0-

1600 cc Modified;
Sport Modified; Ski
Modified; Super Cour-
se; Free style Amador;
Free style profissional

A programação do
evento inicia no sábado
(dia 04/11) às 10 horas
com treinos livres, 13
horas abertura oficial e
14 horas as competi-
ções da primeira bate-
ria, no Domingo co-
meçam às 10 horas
com treinos livres, 13
horas as competições
da segunda bateria e
entrega de premiação
às 16 horas.

A estrutura do even-
to contará com boxes
para pilotos, equipe mé-
dica, corpo de bombei-
ros, tenda para o públi-
co, praça de alimentação
e banheiros químicos.

Museu de Avaré
está localizado no
centro da cidade

Junto com a mu-
dança da Secretaria
da Cultura para o
antigo Castelinho, na
Praça Rui Barbosa, o
Museu Histórico e
Pedagógico  Ani ta
Ferreira de Maria, foi
transferido do Cen-
tro Cultural (antiga
Caic) para o antigo
Castelinho.

Com esta mudan-
ça o museu passa a
funcionar em uma
área mais central, fa-
cilitando o acesso de
todos para as visita-
ções. O Museu fun-
c iona  nes t e  l oca l
desde 2005 e recebe
visitas de toda a po-
pulação, além de vis-
tas agendas de esco-
las, empresas, ho-
téis, agências de tu-
rismos entre outros.
Todas as visitas são
monitoras, onde visi-
tante além conhecer

Museu funciona no mesmo prédio
da Secretaria de Cultura

MÁRIO BIXIGA

melhor a história de
Avaré, recebe infor-
mações sobre todas
as peças.

O Museu recebe
o nome de Anita Fer-
reira de Maria por ter
sido fundado por ela
em 1972. Anita era
poetisa e jornalista
avareense, ganhado-
ra de vários prêmios
e  idea l i zadora  da
Bandeira de Avaré.
Também t inha um
grande envolvimento
com a política e tem
alguns de seus versos
gravados no Pico do
Ja raguá ,  em São
Paulo.

Para quem preten-
de fazer agendamen-
to de visita poderá
faze-lo pelo telefone
3733 3046. O horá-
rio de funcionamento
do museu é das 8h30
às 17h30, de segunda
a sexta-feira.

Os contribuintes ca-
dastrados no PIS-Pa-
sep com carteira assina-
da desde 2000 têm até
o dia 30 de junho para
receber o benefício. De
acordo com a Agência
Brasil, terão direito a
sacar R$ 300 os contri-
buintes que trabalharam
pelo menos 30 dias em
2004 e receberam em

Prazo para saque do PIS-Pasep termina em 30 de junho
média, naquele ano, até
dois salários mínimos. É
necessário ainda que o
empregador público ou
privado tenha incluído
os beneficiados no Rais
(Relação Anual de In-
formações Sociais) do
ano base de 2004. Caso
o trabalhador que esti-
ver nessas condições for
do setor privado, ele

deve se dirigir à Caixa
Econômica Federal.
Funcionários públicos
devem procurar o Ban-
co do Brasil. Em ambos
os casos, o beneficiado
deve levar ao banco um
documento de identida-
de com o número do
PIS-Pasep.

O dinheiro precisa
ser retirado até o dia 30
de junho. Do contrário,
ele voltará automatica-
mente para o FAT (Fun-
do de Amparo ao Tra-
balhador) e não poderá
mais ser sacado. Esti-
ma-se que 10 milhões
de pessoas terão direito
a receber o dinheiro do
PIS-Pasep. Até o final
de abril, em torno de 8,8
milhões de contribuintes

haviam sacado o dinhei-
ro, restando cerca de 2
milhões de beneficiários,
que deixaram de fazer a
retirada por diversos
motivos: desconheci-
mento, mudança de en-
dereço, por exemplo.

O trabalhador pode
obter mais informações
através das instituições
bancárias credenciadas
para o pagamento. Be-
neficiários do setor pri-
vado podem entrar em
contato com a Caixa,
através do telefone
0800-5740101; en-
quanto os servidores
públicos podem utilizar
o telefone 0800-
7295678, para obter
detalhes no Banco do
Brasil.
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Paraquedistas do Exercito já estão em Avaré
Na última segunda-

feira (dia 12/06) chega-
ram a Avaré os paraque-
distas da equipe do Exer-
cito que estão treinando
para o Campeonato
Mundial de Paraquedis-
mo. A chegada ocorreu
no Aeroporto Estadual
Avaré/Arandu quando o
Avião Hercules trouxe os
paraquedistas.

Na terça-feira (dia
13/06), chegou o avião
Bandeirantes que ficará
com os paraquedistas
até o dia 20 de junho,
período em que será re-
alizado o treinamento da
equipe do Exercito.

O treinamento da
equipe Cometa do Exer-
cito Brasileiro ocorre de
12 a 20 de junho em
Avaré. Na oportunidade

Equipe do Exercito junto com o avião Bandeirantes

Interior do avião Bandeirantes

MÁRIO BIXIGA

os paraquedistas estarão
se preparando para o
Campeonato Mundial da
modalidade que aconte-
cerá na Rússia.

O treinamento está

sendo feito no Aeropor-
to de Avaré e conta com
aeronaves Bandeirantes
da Força Aérea Brasi-
leira. Estão participando
mais de 50 paraquedis-

tas de todo país, entre
civis e militares.

No último dia 30 de
maio estiveram em Avaré
dois representantes do
Exército que puderam

comprovar a boa estru-
tura da cidade para a re-
alização de um evento
deste porte. Além disso
puderam contar com o
total apoio da Prefeitura.

O evento é promo-
vido pela Skydive
Avaré e pela Prefeitu-
ra da Estância Turísti-
ca de Avaré. O even-
to conta ainda com o

apoio das secretarias
municipais de Turismo
e Comunicação.

O treinamento terá a
cobertura da TV Tem
que realizará um progra-
ma especial com Paulo
Assis, o Homem Aven-
tura. Na oportunidade,
Paulo Assis será o co-
ordenador técnico dos
paraquedistas.

Projeto de Educação Ambiental em Avaré forma instrutores mirins
No último dia 8 de

junho, na Câmara Mu-
nicipal, foram entre-
gues os certificados
para os alunos que par-
ticiparam do Projeto
de Educação Ambien-
tal em Avaré.

O projeto foi lança-
do através de uma par-
ceria entre a Diretoria
de Ensino de Avaré e a
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente. O
objetivo deste projeto
é formar monitores mi-
rins que serão propa-
gadores de informa-
ções ambientais junto a
comunidade.

Além da Diretoria
de Ensino e Secretaria
de Meio Ambiente, o
projeto conta com di-

30 alunos de 8ª série participaram do curso Participaram alunos das escolas Coronel João
Cruz, Benê de Andrade, Cota Leonel, Celso

Ferreira e João Teixeira, além do Sesi
versos parceiros,
como Polícia Ambien-
tal, Sabesp, Secretaria
Municipal de Educa-
ção e Sesi.

Foi realizado um
curso para 30 alunos
da 8ª série de seis es-
colas de Avaré. Estes
alunos serão os multi-
plicadores e recebe-

ram todas as informa-
ções necessárias. O
curso teve seu início no
último dia 29 de maio
e foi até o dia 8 de ju-
nho na sede da Polícia
Ambiental. O curso
teve uma duração total
de 30 horas e foi mi-
nistrado por especialis-
tas da área. Foram au-

las expositivas, dinâmi-
ca de grupo e saídas a
campo. Isso permite
que os monitores mirins
passem a conhecer o
meio em que vivem, os
recursos disponíveis e
os impactos ambientais
da nossa região. Parti-

ciparam do curso alu-
nos das escolas esta-
duais Coronel João
Cruz, Benê de Andra-
de, Cota Leonel, Cel-
so Ferreira e João Tei-
xeira, além do Sesi.

Na segunda etapa,
com os monitores mi-

rins formados, serão
desenvolvidos projetos
que darão prossegui-
mento na formação e
outras atividades, onde
os monitores mirins te-
rão o apoio dos parcei-
ros do projeto.

MÁRIO BIXIGA
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CONVOCAÇÃO

TRÂNSITO

Comunicado

Pedro Luiz de Souza, Secretario Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições  que lhe são conferidas
por Lei:
Informa: Que a Avenida Itália recém pavimentada, nas duas
pistas, em seu trecho total, já se encontra liberada para uso,
onde já foi implantada toda a sinalização vertical de orientação e
advertência, estando sujeito os motoristas e demais usuários a
observar a referida sinalização.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 077/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICOLOGO
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
09º 6510 Andréa Tortopelli
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 13 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 078/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MOTORISTA
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
36º 3849 Edson Luiz Rosa
37º 0533 Luiz Carlos Ribeiro
38º 2020 Dalgomberto Antunes Costa
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 13 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 079/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de VIGIA NO-
TURNO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
19º 004939 José Carlos de Oliveira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 14 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 080/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL DE
LIMPEZA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
31º 002159 Adriana Jacinto Couto
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 14 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

DECRETOS

Decreto nº 1.192, de 09 de junho de 2006
(Reorganiza a Comissão Municipal de Alimentação Escolar.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, a Comissão
Municipal de Assistência de Alimentação Escolar, nos termos da
Medida Provisória n.º 1979-19, de 20 de junho de 2.000 e da Lei
n.º 630, de 03 de julho de 2.000:-
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Titular:-    MARIA PIERINA D. SILVESTRE
Suplente:- MARIA ANICE CARVALHO GUAZZELLI
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Titular:-    MARINA YASUKO NOGAMI
Suplente:- CELIA REGINA OLIVEIRA DOS REIS
REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO
Titular:-     DORALICE APARECIDA DE SOUZA
Suplente:-  ANA LUCIA DE SOUZA VILHENA FRAGOSO
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS
Titular:-     LUCIANA APARECIDA ATHANÁSIIO VAZ
Suplente:-  LAUDICENA APARECIDA DE OLIVEIRA
Titular:-     VALDIR BORIM SOARES
Suplente:-  JURACI ANTUNES DA SILVA
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES
Titular:-      CLAUDINEIA DAS GRAÇAS BENINI
                     MARIA ELISA BENEDETTE BAGATIN
Suplente:-   ODETE APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA
                     SANDRA APARECIDA MIRAS BARTHOLOMEU
Artigo 2.º - Fica revogado o Decreto n.º 1161, de 25 de abril de
2006.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 25 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

INEDITORIAIS

Portaria nº 03, de 14 de Junho de 2006
(Organiza a Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.)

NELI TOCHIE IWASAKI DE ARAUJO, Diretora Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE , pela presente portaria, organizar a Comissão Per-
manente para Julgamento de Licitações, com mandato para o
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006.
Presidente:- OSWALDO BOUÇAS MENDES;
Membros:- NASCHIR MAZZONI NEGRÃO;
                          OSVALDO RIZZO;
Secretária:- ANA MARIA CAMPOY

REGISTRE - SE  E  CUMPRA - SE

NELI TOCHIE IWASAKI DE ARAUJO
DIRETORA PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura da estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, por seu Prefeito Municipal que este subscreve, TORNA PÚ-
BLICA a Classificação Final dos candidatos aprovados no Pro-
cesso Seletivo para o emprego público de PEB II – EDUCAÇÃO
ARTISTICA, cujas as provas foram realizadas no dia 04 de
junho de 2006 nos termos do edital nº 001/06.
Os candidatos terão dois dias a contar da publicação da Classi-
ficação Final, para protocolar Recursos na Prefeitura Municipal,
dirigidos ao Sr. Prefeito, a respeito do resultado final do proces-
so seletivo.
Avaré, 14 de junho de 2006.

PEBII – EDUCAÇÃO ARTISTICA

CLASSI- Nº DE NOME NOTA TITULO TOTAL
FICAÇÃO INSCRIÇÃO
01º 006/06 Rosana D. O. Antunes Souza 50,00 3,00    53,00
02º 004/06 Isabel Cristina de Oliveira 50,00 0,00    50,00

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº. 1194  de 14 de junho de 2006

(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil
Reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete do Prefeito e Dependências

   3.3.90.00.00 04.122.7001.2329-15 Manut.do Gab. Do Prefeito 110.000,00
15. SECRETARIA MUN.TRANSPO
15.02.00  Depto.Municipal de Transito
15.02.01  Setor de est.regulamento-Zona a

   3390.00.00 15.452.801.2265-403 Fiscalização do sistema viário 10.000,00
15.03.00 Depto. de Paviment. E Conserva

   3390.00.00 15.451.5003.2173-418 Conservação de vias publicas 30.000,00
16. SECRETARIA MUN.PLANEJA
16.01.01 Gabinete do Secret. E Dependenc

   4490.00.00 15.122.7001.2327-429  Manut.da secret.de planejament 10.000,00
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 12.365.2002.1008-442  Constr.de unidade de educação i 30.000,00
   4490.00.00 15.451.5002.1086-469  Constr. Reformas e apliações de 50.000,00
   4490.00.00 20.606.6001.1083-452  Construção do boiodromo 60.000.00

TOTAL..................................... 300.000,00
Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:
02. GABINETE DO PREFEITO
02.04.00  Procuradoria Jurídica

   3390.00.00 03.122.7003.2263-29  Consult.Jur.e contec.ju extra-ju 25.000.00

03. SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.02 Depto.de Conserv.e Manut.Bens

   3190.00.00 04.122.7001.2236-47  Manut. E Cons. De bnes imo 30.000,00
05. SECRETARIAMUN.HABITAÇÃ
05.02.00 Depto. de Habitação Social

   4490.00.00 16.482.5005.1045-77  Melhorias das cond. De habitabi 20.000,00
11. SECR.MUN.DE CULTURA E L
11.02.00 Depto.Gestão da Cultura e lazer

   3390.00.00 13.392.3002.2088-324  Elaboração e div.de eventos cu 20.000,00
12. SECRET.MUN.MEIO AMBIEN
12.02.00 Div.Limp.Pub./Aterro Sani
12.02.01 Depto.de Limp.Pub.

   3390.00.00 15.452.5001.2164-344 Coleta de lixo domiciliar 15.000,00
15. SECRET.MUNIC.DE TRANSPO
15.02.00 Depto.Municipal de Transito
15.02.02 Setor de Eng.Fiscal.e contr.de tr

   4490.00.00 15.452.8001.1073-410  Sinalização horizontal e vertical 10.000,00
15.03.00 Depto. de pavimentação/conserva

   3390.00.00 15.451.5003.2174-420 Recapeamento de vias públicas 30.000,00
16. SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 08.243.4001.1031-431 Constr. De centros da juventude 30.000,00
   4490.00.00 10.301.1001.1001-432 Ampliação e reforma de unid.de 30.000,00
   4490.00.00 12.365.2002.1007-441 Ampliação e reforma das unida 10.000,00
   4490.00.00 15.452.5008.1053-449 Constr. e Ampliação Muro Cemit. 50.000,00
  4490.00.00 15.453.5004.1081-450 Implantação do terminal rodovi 30.000,00

TOTAL........................................... 300.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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De acordo com cer-
tidão emitida pelo Tribu-
nal de Contas do Esta-
do de São Paulo, a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré vem
cumprindo corretamen-
te os limites impostos
pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

A pedido da própria
Prefeitura de Avaré, o
Tribunal de Contas do
Estado emitiu a certidão
analisando o último qua-
drimestre de 2005.

Com referencia ao
gastos com pessoas, no
terceiro quadrimestre de
2005, a Prefeitura de
Avaré gastou R$
31.686.503,33. Esse
valor representa
42,15% do orçamento
do município, ficando
bem abaixo do limite
imposto pela LRF que é
de 54%.

O Tribunal de Con-
tas também verificou a
inexistência de Dívida
Consolidada Liquida,
encontrando-se em situ-
ação favorável e devi-
damente ajustado ao li-
mite de 120% do orça-

Prefeitura de Avaré
cumpre com limites

da LRF
mento. Com relação a
operações de crédito foi
registrado o valor de R$
192.438,00, que fica
ajustado ao limite que é
de 16%.

De acordo com o
relatório do Tribunal de
Contas, em 31 de de-
zembro de 2005 a Pre-
feitura de Avaré registra-
va uma disponibilidade
financeira de R$
16.896.884,62. Na
mesma data os Restos a
Pagar era de R$
15.350.694,00. No en-
cerramento do exercí-
cio, graças ao resultado
orçamentário superavi-
tário, apurou-se um ín-
dice de liquidez favorá-
vel ao cumprimento das
obrigações registradas
em restos a pagar.

Além disso o relató-
rio destaca ainda que a
Prefeitura de Avaré cum-
priu todos os prazos le-
gais para a publicação
ou divulgação do relató-
rio de gestão fiscal, con-
tendo todos elementos
dispostos no artigo 55
da Lei de Responsabili-
dade Fiscal.
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A tradicional festa
do Arraiá do Nhô Musa
já tem a sua programa-
ção definida. O evento
é organizado pela Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré, através
das secretarias de Edu-
cação e Cultura.

A festa acontece nos
dias 7, 8 e 9 de julho no
Recinto da Emapa e

Definida programação do Arraiá do Nho Musa
contará com um grande
número de atrações.
Todas as noites ocorre-
rão shows com Guilher-
me e Gustavo (dia 7),
Roby e Roger (dia 8) e
Zé Henrique e Gabriel
(dia 9). Além disso ain-
da ocorrerão shows du-
rante o dia com Luciana
Tegani e Gil do Cavaco.

A abertura do even-

to está marcada para a
sexta-feira (dia 7), às
19h30 com uma Missa
Sertaneja. O Arraiá do
Nhô Musa contará ain-
da com quadrilhas de
diversas escolas, barra-
cas típicas, fogueira, e
muito mais. Neste ano o
evento contará com bar-
raca de Sarau Caipira,
Cantinho do Nhô Musa

com exposição de peças
pertencentes ao home-
nageado e participação
do Tiro de Guerra.

O recinto da Emapa
receberá toda a infra-es-
trutura necessária para um
evento deste porte, com
as principais ruas do re-
cinto recebendo cobertu-
ra para a melhor como-
didade dos visitantes.

Avaré vive clima da Copa do Mundo

Avaré está toda en-
feitada com as cores
verde e amarela, vi-
vendo assim o clima da
Copa do Mundo. A
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré en-
feitou as ruas principais
da cidade, com ban-

deiras, balões e bolas.
Além das ruas, as

repartições públicas
também receberam
adereços relativos a
Copa do Mundo. Tan-
to no Paço Municipal
como no Centro Ad-
ministrativo, todos es-

tão vivendo o clima da
Copa do Mundo.

Durante os jogos
do Brasil na Copa do
Mundo as repartições
públicas municipais
estão encerrando o
atendimento uma hora
antes do jogo. Na pró-

xima quinta-feira, dia
do jogo Brasil x Ja-
pão, o encerramento
do expediente será às
15 horas. Os serviços
essenciais ,  como
Pronto Socorro, entre
outros, funcionam nor-
malmente.

Centro Administrativo está no clima da Copa Ruas da cidade estão enfeitadas

MÁRIO BIXIGA

No último sábado
(dia 10/06) foram rea-
lizadas as partidas finais
da Copa Revelação de
Futsal. Os jogos foram
realizados no Ginásio
Municipal de Esportes
Tico do Monalo e defi-
niu os campeões de
cada categoria.

Na categoria fral-
dinha o título ficou com
a AA Avareense que
venceu São Manoel
nos pênaltis. No tem-
po normal os dois ti-
mes empataram por
7x7, nos pênaltis, vitó-
ria da AA Avareense
por 5x4. O artilheiro da
categoria foi Vitor
Campos, da AA Ava-
reense. Os goleiros
menos vazados foram
Francisco Pietro e
Wesley de Mello, am-
bos da AA Avareense.

Na categoria pré-
mirim o título ficou com
Itaí, que venceu a Es-
cola da Família de
Arandu por 4x3. O ar-
tilheiro da categoria foi
Jean Carlos, que mar-
cou 13 gols. Os golei-
ros menos vazados fo-
ram Cristian e Luiz Jú-
nior, ambos de Itaí, que
sofreram apenas 7 gols.

Pela categoria mi-
rim o campeão foi São
Manoel, que venceu a
SEME/Polícia Civil
por 6x3. O artilheiro da
categoria foi Diogo
Batista, de São Mano-
el, que anotou 9 gols.

Copa Revelação de Futsal
conhece seus campeões

Os goleiros menos va-
zados foram Matheus
e Jean, ambos da
SEME/Polícia Civil,
que sofreram 7 gols.

A equipe de Ta-
quarituba foi a campeã
na categoria infanto ao
bater a SEME/Polícia
Civil por 6x5 na final.
O artilheiro da catego-
ria foi Marcos, de Ta-
quarituba, que anotou
17 gols. O goleiro me-
nos vazado foi Ednan,
de Taquarituba, que
sofreu 17 gols.

Na categoria juve-
nil o título ficou com
Pratânia, que bateu
Lençóis Paulista por
1x0. Os artilheiros da
categoria foram Rafha-
el e Diego, de Pratânia,
que marcaram 5 gols
cada. O goleiro menos
vazado foi Rodrigo, de
Pratânia, com 8 gols.

A equipe da
SEME/Avaré foi a
campeã na categoria
feminina ao vencer a
Escola da Família de
Arandu por 7x4. A ar-
tilheira foi Ana Caroli-
na, da SEME/Avaré,
com 11 gols. A goleira
menos vazada foi Dé-
bora, da SEME/Ava-
ré, com 9 gols.

A Copa Revelação
de Futsal teve a organi-
zação da Secretaria
Municipal de Esportes
de Avaré e contou com
a participação de diver-
sas equipes da região.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria Municipal de Cultu-
ra, pretende restaurar o
Clube Avareense de Ci-
nema (CAC). Para isso
foi enviado um projeto
a Secretaria Estadual de
Cultura para que seja
feito um convênio com

Prefeitura pretende restaurar o CAC
o Governo do Estadual,
no qual a Prefeitura en-
traria com uma parte na
restauração.

De acordo com o
projeto da Secretaria
Municipal de Cultura, o
custo total da restaura-
ção seria de R$ 110 mil.
Nesta restauração estão
inclusos diversos itens,

com a recuperação do
piso que passará a ser
emborrachado; troca do
forro para PVC; pintu-
ra completa, tanto na
parte interna como ex-
terna; troca de todas as
poltronas, substituindo
as antigas de madeira
por almofadadas; refor-
ma completa no sistema

de sonorização; e subs-
tituição do luminoso na
entrada do CAC.

Neste ano o CAC
completa 60 anos de
existência e é um dos
mais antigos do país. De-
pois de restaurado, a in-
tenção da Secretaria de
Cultura é exibir filmes gra-
tuitos para a população.


