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Prefeitura inaugura Farmácia Popular

Medicamentos são vendidos a preços populares

Na última quinta-
feira (dia 21/09) a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré entre-
gou as instalações da
Farmácia Popular. O
projeto foi viabilizado
graças a uma parceria
entre a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, o Ministério da
Saúde e a Fio Cruz.

A farmácia funcio-
na na Rua Santa Cata-
rina e atende toda a
população com medi-
camentos abaixo do
preço. Em alguns casos
o preço é irrisório,
chegando a até 90%
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mais barato que o pre-
ço praticado nas far-
mácias convencionais.

Estão disponíveis
aos consumidores to-
dos os tipos de medi-
camento para hiper-
tensão e diabetes, além
de analgésicos e anti-
bióticos.

Os medicamentos
são comercializados a
granel, sem a embala-
gem. Isso possibilita ba-
ratear ainda mais o cus-
to. Todo medicamento
só é fornecido pela Far-
mácia Popular com a
apresentação de receita
médica.

Biblioteca Municipal recebe exposição de Ikebanas

Exposição vai até o dia 2 de outubro

A Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e
Lazer, até o dia 2 de
outubro, estará sedi-
ando uma Exposição
de Ikebanas feitas
por Sandra Magali
Silva. A Exposição
será promovida no
espaço do Projeto
“O Artista É Você”.

Sandra fez o cur-
so de Ikebana San-
guetsu na Fundação
Mokiti  Okada, em
São Paulo e pratica
Ikebana  há mais de
18 anos, confeccio-
nando arranjos flo-

rais para si própria e
para Exposições.

Com várias expo-
sições dentro e fora
do município, apre-
sentou também seu
trabalho no Progra-
ma Nota 10 da TV
Record e  do Tour
Brasil, da TV Ban-
deirantes.

A Exposição na
Biblioteca Municipal
poderá ser visitada
de segunda a sexta
das 08h00 às 17h30
e  no  s ábado  das
08h00 às 13h00.

IKEBANA – a

palavra ikebana de-
r i va  de  “ Ike”  e
“Hana”, pronunciada
bana. Hana significa
flor e Ike provém de
três verbos: IKERU
(colocar ou arrumar
flores), IKIRU (vi-
ver, tornar vivo ou
chegar à essência de
a lgo )  e  IKASSU
(colocar sobre a me-
lhor luz, ajudar a en-
contrar a verdadeira
essência ,  tornar  a
vida mais pura).

Baseado nestes
conceitos, ikebana
quer dizer “dar vida
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à flor”. Sua pratica
tem como princípio
fundamental a eleva-
ção do espírito e a
harmonização do ser.

A milenar arte de
Ikebana, que consis-
te em executar com-
posições exclusiva-
mente com flores na-
turais, teve início no
oriente. Desenvol-
veu-se, entretanto,
com mais intensida-
de, no Japão, país
conhec ido  como
“Jardim do Mundo”
pela  var iedade de
suas flores.
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INEDITORIAIS

ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
AVARÉ -  AVAREPREV (MANDATO - 2006/2009)

RESULTADO FINAL
Vimos através do presente, na qualidade de Presidente da Co-
missão Eleitoral comunicar o resultado da apuração realizada no
dia 14 de Setembro de 2006:
Conselho Administrativo:
Membros Eleitos - Oswaldo Bouças Mendes com 152 (cento
e cinquoenta e dois) votos.
Nahscir Mazzoni Negrão com 105 (cento e cinco) votos.
Jaime Aparecido Pepe com 79 (setenta e nove) votos.
Suplente - Maria Pierina D. Silvestre com 47 (quarenta e
sete) votos.
Conselho Fiscal:
Membros Eleitos - Meire Reis Clemente com 160 (cento e
sessenta) votos.
Terezinha Alves de Moraes com 118 (cento e dezoito) votos.
Suplente - Roberta Silveira Soares Braga com 50 (cinquoen-
ta) votos.
José Raimundo Andrade com 39 (trinta e nove) votos.
Total de votos em Branco - 43 votos.
Total de votos Nulos - 19 votos.
Constatamos um total geral de 406 (quatrocentos e seis) votantes.

Avaré, 18 de Setembro de 2006.
A Comissão

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

LICITAÇÃO

LEGISLATIVO

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

com a devida Reposta)

AVISO DE EDITAL
Tomada de Preço nº. 069/06 – Processo nº. 383/06

Objeto: contratação de empresa especializada com forneci-
mento de materiais para urbanização de praças públicas, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 20 de outubro de 2006, às 08:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 20 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, 20 de setembro de 2006 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

Tomada de Preço nº. 070/06 – Processo nº. 384/06
Objeto: contratação de empresa especializada no tratamento
(incineração) e destino final do lixo hospitalar e resíduos do
mesmo gênero, conforme edital.
Data de Encerramento: 19 de outubro de 2006, às 08:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 19 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, 20 de setembro de 2006 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

Tomada de Preço nº. 071/06 – Processo nº. 385/06
Objeto: Contratação de empresa para confecção de camisetas
para o PROERD, conforme edital.
Data de Encerramento: 11 de outubro de 2006, às 13:30 ho-
ras, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 11 de outubro de 2006, às 14:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 21 de setembro de 2006 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 060/06 – Processo nº. 346/06 a empre-
sa ELIANA MARIA SIMIONI ME, no valor global de R$ 7.700,00
(sete mil e setecentos reais), objetivando a aquisição de 02
(dois) computadores e 02 (duas) impressoras multifuncionais
para o Pronto Socorro Municipal - Adjudicado em: 18/09/2006.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 126/06 – Processo nº. 333/06, a empresa PAVI
FORTE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP,
no valor global de R$ 135.459,45 (cento e trinta e cinco mil
quatrocentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e cinco cen-
tavos), objetivando contratação de empresa especializada com
finalidade de pavimentação de via pública em lajotas e guias pré-
moldadas em concreto em diversas ruas desta cidade.
Adjudicado em: 17/08/2006.

REQUERIMENTOS APROVADOS NA
SESSÃO DO DIA 18/09/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à Equipe Organizadora da etapa avareense do
Campeonato Regional de Kart, realizado no dia 17 de setembro
p. passado, evento este que fez parte dos festejos  do aniver-
sário de Avaré.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à UNIMAQ - Máquinas Agrícolas Ltda, pela inau-
guração de sua sede em nossa cidade, realizada em 15 de
setembro p. passado.
- Seja oficiado o Ilmo. Secretário Municipal da Comunicação, Sr.
Rodivaldo Rípoli, convocando o mesmo a comparecer a esta Casa
de Leis, de acordo com os termos do artigo 23 da Lei Orgânica do
Município, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da vincula-
ção de imagens do Senhor Prefeito Municipal no site oficial da
Prefeitura, que poderá estar caracterizando promoção pessoal.
Vale ressaltar que a recusa ou a falta de comparecimento do
mesmo poderá caracterizar infração administrativa de acordo
com o artigo 23, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município.

Marialva Araujo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Seja oficiado ao Sr. Gilberto Aparecido Nunes, Gerente da Re-
gião Operacional da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) em
Botucatu, solicitando providências imediatas no sentido de incluir
as ruas e avenidas do bairro Costa Azul, situado às margens da
Represa de Jurumirim, no município da Estância Turística de Ava-
ré, dentre as áreas servidas pelo Código de Endereçamento Pos-
tal (CEP) específico de logradouros, conforme justa reivindicação
formulada pelos moradores daquela região ribeirinha.
- Seja oficiado a Ilma. Secretária Municipal da Cultura e Lazer,
Sra. Gisele Neves Catarino, bem como a Coordenadora do cur-
so de turismo da Faculdade Sudoeste Paulista, Sra. Márcia Sa-
les Falange, para que compareçam a esta casa de leis, em data
a ser agendada, para explanarem sobre o Projeto “Viva Avaré”.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
aplauso e parabenização à Senhora CLAUDIA HELENA CAM-
POS DE  SÁ CARVALHO, pelo ótimo trabalho que vem desempe-
nhando a frente do “NOCAIJA”.
- Seja oficiado o Major PM César Augusto Luciano Franco More-
lli, Comandante do 53º BPM/I de Avaré, para que seja fornecido
policiamento para a feira livre que acontece aos domingos, no
sentido de melhorar a segurança daqueles que lá trabalham ou
fazem suas compras.

Gilberto Dias Soares
- Pesar pelo falecimento da Sra. Áurea Francisco.
- Seja oficiado o Ilmo. Secretário Municipal da Saúde, Sr. Roslindo
Wilson Machado, para que informe esta Casa de Leis se o muni-
cípio rompeu com o fornecimento de equipos e luvas de procedi-
mentos aos portadores de deficiências e pacientes com traque-
ostomia, o que vem causando sérios riscos aos pacientes que
reutilizam aqueles, podendo causar infecções de graus máximos.

Júlio César Theodoro
- Seja oficiado à Viação Vale do Paranapanema, para que estu-
de a possibilidade de aumentar horários de percurso para o
itinerário de ônibus urbano com uma maior freqüência, no bairro
Jardim Paineiras, visto que os intervalos de tempo, entre um
ônibus e outro, é muito extenso, sendo um bairro populoso, tal
serviços é de grande importância, visto que muitos dependem
desse transporte para se locomoverem.

- Seja oficiado à gerência da Sabesp, para que verifique e tome
providências em relação ao entupimento da rede de esgoto, do
bairro Jardim Paineiras, propriamente na Rua Argentino Viana,
onde os moradores estão reclamando, devido aos transtornos
causados e mau cheiro.
- Pesar pelo falecimento do Sra. APARECIDA THEODORO DE
FREITAS.
- Pesar pelo falecimento do SR BENEDITO CELESTINO DE OLI-
VEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. PAULO APARECIDO NUNES.
- Pesar pelo falecimento da Sra. AUGUSTA PERES FILADELFO.

Luiz Otávio Clivatti
- Sejam oficiados votos de parabenizações à Equipe da E.E Cota
Leonel, pela comemoração dos 20 anos desta Instituição de
Ensino, sempre se dedicando a seus alunos,  lutando para um
futuro digno para suas crianças e adolescentes.
- Seja oficiado o Major PM  César Augusto Luciano Franco More-
lli, Comandante 53º BPM/I de Avaré, informando que estarão
sendo realizados em Avaré os Jogos Universitários de Enferma-
gem, no período de 11 a 15 de outubro, bem como no período de
2 a 5 de novembro do corrente ano serão realizados os Jogos
Universitários de Educação Física.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Seja oficiado à Viação Vale do Paranapanema, para que estu-
de a possibilidade de liberação para pessoas que possuem o
benefício do transporte público gratuito, para que tenham aces-
so aos veículos por ambas as portas.

INDICAÇÕES ENCAMINHADAS NA
SESSÃO DO DIA 18/09/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de nomear um próprio público com o nome do saudoso Senhor
André Alves de Oliveira.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, tome imediatas providências em relação ao estado em
que se encontra a Rotatória localizada no Jardim Paraíso, final
da Avenida Salim Antonio Curiati e início da Rua Seme Jubran,
pois a mesma se encontra sem nenhuma sinalização e com a
pavimentação asfáltica toda esburacada, obrigando os veículos
a trafegarem pela contramão no único trecho em condições de
uso, ainda que em situação precária, colocando em risco a se-
gurança de condutores e pedestres.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, sinalize todas as ruas e avenidas que dão acesso à
periferia, visto que os problemas mais apontados foram os se-
guintes: desrespeito às regras de segurança no trânsito, ex-
cesso de velocidade dos motoristas e, principalmente, falta de
sinalização nas ruas das periferias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, seja instalado, com a máxima urgência, um semáforo na
esquina próxima ao P.A.S. do Bairro Alto.

Aparecido Fernandes Junior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de trocar o ônibus que faz a linha Rubião Junior por um ônibus
mais novo, pois o que circula está bastante rodado e antigo, não
oferecendo segurança e conforto para os moradores que utili-
zam este transporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do Secretário de Esporte, estude a possibili-
dade de providenciar um par de redes de futebol para a comuni-
dade do Jardim Paineiras em nome do responsável do Futebol
Mirim, Sr. Gilmar Adriano de Lima, na Rua Jacir Coutinho, nº 361.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor de transporte, estude a possibilidade
de colocar uma placa de sinalização “PARE”, na Rua João Fra-
goso com a Rua Ananias Pires.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para que,
através do Departamento competente, providencie a troca de luminá-
rias com lâmpadas mercúrio de 80 W para luminárias com lâmpadas a
vapor de sódio de 250 W, em todo o Bairro Jardim Santa Mônica.
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- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
estar solucionando o empoçamento da água, na esquina das
Ruas Álvaro Figueiras com Rua Constantino Palezi.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria de Transporte e Sistema
Viário, estude a possibilidade de estar colocando placa de
sinalização “Pare”, na esquina da Rua Cel. João Cruz com a
Rua Paraná, em frente à escola Anna Novaes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de
estar repintando a pista de Skate, do Bairro Ipiranga.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de instalar, na entrada do
Horto Florestal, placa de indicação constando o sentido Hor-
to Florestal, Penitenciária, Jardim Brasil e Bairro Ipiranga.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de que o ginásio municipal
“Tico do Manolo” passe a funcionar também nos finais de
semana, no sentido de fornecer mais uma opção de lazer
para os munícipes.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
no sentido que estude a possibilidade de, na rua Carmen Dias
Farias, defronte à Faculdade de Educação Física, estar alar-
gando a rua, visto que a mesma tem apenas uma mão de
direção e recebe grande fluxo de veículos, especialmente no
horário de pico, afogando o trânsito, inviabilizando a rapidez
do mesmo, podendo inclusive prejudicar atendimentos de ur-
gências por parte dos policiais militares e de bombeiros.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, em comemoração aos 80 anos da Igreja Presbite-
riana Independente em Avaré, o que acontecerá no próximo
ano, viabilize estudos para que uma das praças públicas de
Avaré seja denominada como “Praça Presbiteriana”.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda  às melhori-
as na iluminação ao redor da Santa Casa de Misericórdia,
sendo essa uma incessante reivindicação da população e
funcionários.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibili-
dade de pavimentação da Rua das Palmeiras, no bairro Co-
lina Verde, visto que é uma incessante reivindicação dos
moradores e que, em períodos de chuva, ocasiona grandes
transtornos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo estude a possibilidade de construção de
um prédio apropriado no Jardim Paineiras, para a instalação
de um PSF, visto que o atual PSF no bairro acima referido,
funciona em prédio alugado.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, através do setor competente, estude a
possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na
Avenida Lineu Prestes, onde os veículos transitam em alta
velocidade, colocando em risco a segurança dos pedestres
e moradores arredores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, através do setor competente, estude a pos-
sibilidade de concluir as obras do Ginásio de Esportes do Jardim
Vera Cruz.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, seja providenciado a
poda ou o corte da árvore localizada à Rua Alagoas nº 245.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
através do setor competente, para que em todo sanitário
público exista adequação das instalações para o uso de
portadores de necessidades especiais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibili-
dade de criação de um selo de identificação e autorização
para estacionamento itinerante de veículos conduzidos por
pessoas deficientes, ou que nele sejam transportados, na
zona azul.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Educação,
estude a possibilidade de instituir nas escolas públicas mu-
nicipais, projeto de Orientação da Escolha Profissional.

Ofício nº 699/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1288/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do informações sobre o valo do Pregão nº02/06 – processo
222/06, informamos que encaminhamos cópia ao Departamento
de Licitação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTOS DIRECIONADOS AO CHEFE DO
EXECUTIVO, JÁ COM AS DEVIDAS RESPOSTAS

Ofício nº 700/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1292/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA, solici-
tando que se estude a possibilidade de fiscalizar os bares da
cidade, tendo em vista algumas irregularidades em seu comér-
cio, informamos que encaminhamos cópia a Vigilância Sanitária
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 701/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1293/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA, solici-
tando que se estude a possibilidade de convidar a todos os
alunos da Rede Pública de ensino para assistir às Sessões da
Câmara, informamos que encaminhamos cópia à Secretaria
Municipal da Educação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 702/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1308/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA, solicitando
providências com relação ao tráfego de animais domésticos de
grande porte nas vias públicas, informamos encaminhamos có-
pia à Secretaria Municipal da Agricultura para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 703/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1311/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações referentes ao repasse de verba das cirur-
gias de gastroplastia para a Santa Casa de Misericórdia de Ava-
ré, informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal
da Saúde para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 704/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1315/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja envia-
do um projeto de lei visando firmar convênio entre a Prefeitura e
o São Paulo Futebol Clube de Avaré, informamos que encami-
nhamos cópia à Secretaria Municipal de Esportes para provi-
dências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 705/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 1316/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando informações
sobre a manutenção do Velório Municipal, uma vez que, o dia de
finados se aproxima, informamos que o Velório Municipal está
tendo a manutenção necessária e o Nobre Vereador pode ficar
despreocupado, pois sabemos de nossas responsabilidades.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL

Edital de Parcial Notificação 021/2006
Referente a Tomada de Preço nº 043/06
Processo nº 297/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação em
lajotas pré-fabricadas de concreto, e implantação de guias
pré-fabricadas de concreto na Rua Euclides da Cunha.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com
sede a Praça Juca Novaes, nº 1169, na cidade de Avaré, estado
de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais,
e em conformidade com a Lei 52.172 de 23 de Outubro de 1996
(Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramen-
tos públicos, conforme discriminação abaixo, em cumprimento à
legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança
da contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação em lajotas pré-fabricadas e
implantação de guias pré-fabricadas, tudo de concreto.
Local: Euclides da Cunha (trecho da Rua Paraíba até Rua
Jango Pires)
Quantidade:
Guias: 170,00 ml
Lajotas: 710,00 m²
1- MATERIAIS
1.1- Lajota sextavada de concreto para pavimentação:
Trata-se de revestimento fabricado com mistura de agregados e
cimento Portland, em formato hexagonal, com dimensões míni-
mas padrão Prefeitura Municipal de Avaré, 30 cm entre arestas
e 08 cm de espessura.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças
pré-moldadas de concreto, destinadas a definir o alinhamento
de ruas, bem como para delimitação de área pavimentada, nas
dimensões mínimas no padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.3- Resistência: Deverão apresentar resistência à compre-
ensão simples aos 28 dias de idade, no mínimo, de 28 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fratu-
ras ou outros defeitos, não podendo apresentar deformações
com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, de-
vendo também estar em conformidade com a NBR-9781 da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1- Locação Topográfica da Obra: A obra deverá ser demar-
cada topograficamente, de acordo com as plantas do cadastro
imobiliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nive-
lamento topográfico, visando dar o perfeito escoamento neces-
sário às águas pluviais em concordância com sa vias existentes.
2.2- Abertura e preparo de caixa: Deverá ser realizada a
abertura e preparo da caixa do leito carroçável, para posterior
recebimento da pavimentação.
2.3- Colchão de Areia: Deverá ser esparramada uma camada
de areia de estrada, com espessura solta da ordem de 10cm,
visando o recebimento da pavimentação.
2.2- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar
compatível com as normas técnicas estabelecidas pelos técni-
cos da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos pro-
gredir longitudinalmente ao eixo da via. As juntas das lajotas não
deverão ser maiores que 3,00 mm.
2.3- Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento, o
piso deverá ser rejuntado com argamassa de cimento e areia,
com teor de umidade que permita o espalhamento em todos os
vãos de rejunte, através de vassourão de piaçava.
3-EQUIPAMENTOS:
3.1- Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabrica-
dos em Vibro-Prensa ou equipamento similar, para que atinjam a
resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vabratórias, para que o con-
creto tenha o adensamento necessário a sua resistência.
4- DIVERSOS:
4.1- O Transporte dos materiais fabricados, da fábrica até as vias
públicas a serem pavimentadas, ficarão a cargo do licitante ven-
cedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o Col-
chão de assentamento. O cimento e areia para o acabamento
junto às guias e rejuntamento também. Depois de executada a
pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das guias, devida-
mente compactado na largura do passeio público, ao longo da
extensão, em qualidade suficiente para seu devido escoramento.

Continua na página 9.
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Reformas do Teatro Municipal e
Casa de Artesanato serão inauguradas

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
inaugura no próximo dia
29 as melhorias em dois
locais importantes para a
cultura avareense. Rece-
beram reformas o Teatro
Municipal e a Casa de
Arte e Artesanato.

No Teatro Municipal a
Prefeitura recebeu a pin-
tura do local. A parte da
reforma mais importante
aconteceu nos camarins,
que passou a ter um aces-
so restrito. Além disso o
local deverá ser utilizado
como saída de emergência.

A primeira fase do
trabalho foi a colocação
de piso. Na segunda eta-
pa a Prefeitura providen-

MÁRIO BIXIGA

Teatro Municipal recebeu nova pintura e reforma dos camarins Casa de Arte e Artesanato contou com uma ampla reforma
da parte elétricaciou a pintura e a revi-

são geral do prédio.
Na Casa de Arte e

Artesanato a Prefeitura
colocou forro, além da re-

visão de toda parte elétri-
ca e pintura. Pelo fato do
prédio ser bastante antigo
as instalações estavam
em estado precário.

A inauguração acon-
tece na sexta-feira (dia 29/
09) às 17 horas do Teatro
Municipal e às 17h30 da
Casa da Agricultura.

Prefeitura pavimenta
trecho da Estrada da

Ponte Alta

Trecho corresponde a parte da estrada até a
Capela de Nossa Senhora Aparecida

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

O trecho correspon-
de a parte da estrada até
a Capela de Nossa Se-

MÁRIO BIXIGA

nhora Aparecida. Este
trecho estava bastante
crítico e necessitava da
pavimentação, pois es-
tava em situação precá-
ria, principalmente em
período de chuvas.

Para realizar a obra
a Prefeitura abriu uma
licitação que definiu a
empresa que estará exe-
cutando a obra.

Carreata marca a semana do trânsito
Na última quinta-fei-

ra (dia 21/09) uma car-
reata pelas principais
ruas da cidade, marcou
a semana do trânsito. O
objetivo é chamar a aten-
ção da população sobre
a importância de se ter
cuidados no trânsito. Par-
ticiparam da carreata
veículos da Prefeitura,
auto-escolas da cidade e
motociclistas. O evento
contou com o apoio da
Polícia Militar.

A Semana do Trân-
sito teve início no dia 19
e vai até o dia 25 de se-
tembro. Neste ano o
tema é: “Você e a moto
– uma união feliz”.

Além da carreata
também foram realizadas
palestras nas escolas, com
a participação de técnicos
do Departamento Munici-
pal de Trânsito e Polícia
Militar. Foram mostrados
vídeos e distribuído carti-
lhas para os alunos.

Carreata teve como objetivo chamar a atenção
da população

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura investe na melhoria da sinalização viária
Com o objetivo de

dar mais visibilidade a si-
nalização viária e mais
segurança a motoristas e
pedestres, a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré, está refazendo a
pintura da sinalização em
algumas ruas da cidade.

Depois de adquirir

equipamento próprio para
a realização de tal trabalho,
a Prefeitura, através do De-
partamento Municipal de
Trânsito, está realizando a
pintura das faixas de pe-
destres. Além disso o tra-
balho também está sendo
realizado com a pintura das
guias nos cruzamentos.

Trabalho está sendo realizado
com o equipamento recentemente

adquirido pela Prefeitura

MÁRIO BIXIGA
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Música “Sete Estradas” vence a Fampop 2006

AS PREMIADAS
Primeiro Lugar

SETE ESTRADAS
Compositor - Mana Tessari e Marcial Calil

Intérprete - Júnior Andrade
Segundo Lugar

O JORNAL
Compositor - Dimi Zumquê

Intérprete - O mesmo
Terceiro Lugar

SANTO MILAGREIRO
Compositor - Djalma Chaves e César Roberto

Intérprete - Djalma Chaves
Música Instrumental

DE TRAZ PRA FRENTE
Intérprete - José Augusto Roberto da Silva

Interprete
ZÉ RENATO

Música - Sete Chaves
Aclamação Popular

MATINAL LOVER
Compositor - Carlos Henry

Intérprete - o mesmo
Arranjo

VIVENDO A TOA
Compositor - Milton A. Moreno Filho

Intérprete - Ito Moreno
Música Avareense

CAMAFEU
Compositor - Leandro Minas

Intérprete - Vanessa Reis

Depois de quatro
noites com a apresenta-
ção das concorrentes, foi
definida no último domin-
go (dia 17) a grande ven-
cedora da Fampop
2006. A música “Sete
Estradas”, de Mana Tes-
sari e Márcia Calil, inter-
pretada por Júnior An-
drade, foi a vencedora,
e ainda levou o prêmio
de R$ 9 mil.

A segunda coloca-
da foi “O Jornal”, de
Dumi Zunquê. Em ter-
ceiro ficou Santo Mila-

Show de Renato Teixeira Show de Wanessa Camargo

Renato Teixeira, patrono do festival, entrega a
premiação aos vencedores

Vanessa Reis e Leandro Minas, foram os
vencedores de Avaré

greiro, de Djalma Cha-
ves e César Roberto.

A melhor música ins-
trumental foi “De Traz
Pra Frente”, de José
Augusto Roberto da Sil-
va. O melhor instrumen-
tista foi Rodrigo y Cas-
tro. O prêmio de melhor
interprete foi para Zé
Renato, que interpretou
a música de sua autoria
“Sete Chaves”. O prê-
mio de aclamação po-
pular ficou com a músi-
ca “Matinal Lover”, de
Carlos Henry. O prêmio

de melhor arranjo foi
entregue para a música
“Vivendo a Toa”, de Ito
Moreno.

A melhor música
avareense da Fam-
pop 2006 foi Cama-
feu, de Leandro Mi-

nas, interpretada por
Vanessa Reis.

Em todas as noites
ocorreram shows de
alto nível, como Ira,
Wanessa Camargo e
Renato Teixeira, o pa-
trono do festival.

MÁRIO BIXIGA
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O tradicional desfile
cívico, mais uma vez foi
o ponto alto das come-
morações dos 145 anos
de Avaré, no último dia

Desfile Cívico marca as comemorações do aniversário de Avaré
15 de setembro.

O evento contou com
a participação das esco-
las municipais, estaduais e
particulares, além de di-

versas instituições e asso-
ciações, não só de Ava-
ré, mas de toda região. O
desfile foi realizado na
Rua Rio de Janeiro, no

Centro da cidade, e con-
tou com a presença de
milhares de pessoas que
ocuparam os espaços du-
rante todo o trajeto.

Neste ano o tema do
desfile foi o turismo,
desta forma as escolas
buscaram da melhor
maneira possível contar

um pouco da história do
turismo de Avaré, além
de divulgar alguns dos
principais pontos turísti-
cos da cidade.

MÁRIO BIXIGA
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Feira do Produtor acontece todos os
sábados no Barracão da Ceagesp

A Secretaria da
Agricultura e Abasteci-
mento da Estância Tu-
rística de Avaré, em par-
ceria com o SEBRAE e
Associações de Produ-
tores Rurais realiza to-
dos os sábados a Feira
do Produtor, no espaço
do Barracão CEAGESP
do Produtor. O objetivo
é aproveitar o recinto
para exposição de pro-
dutos de Avaré e região
com maior comodidade
e conforto, tanto para os
produtores como para os
consumidores e visitan-
tes, já que o local é co-
berto e as feiras inde-
pendem das condições
climáticas.

São comercializados
produtos hortifruti, inclu-
indo orgânicos, artesana-
to, flores, derivados do
mel, enfim, todos os pro-
dutos oriundos da ativi-

Feira ocorre semanalmente,
das 7 às 13 horas,
sempre aos sábados

dade rural. Todos os sá-
bados acontecem músi-
ca ao vivo e comerciali-
zação de alguns gêneros
alimentícios (salgadinhos,
pastel, etc.) nos moldes
de uma feira normal.

Um grande diferen-
cial para os consumido-
res é o preço e a quali-

dade. Como os produtos
comercializados são dire-
tamente do produtor, isso
garante a qualidade do
produto, além de eliminar
a figura do atravessador,
chegando até o consumi-
dor final a um preço mais
barato.

A feira ocorre sema-

nalmente, das 7:00 às
13:00 horas, sempre aos
sábados. Produtores que
estejam interessados em
comercializar seus produ-
tos poderão obter maio-
res informações na Se-
cretaria da Agricultura e
Abastecimento através
do telefone 3733-9786.

A partir do dia 2,
até o dia 11 de outu-
bro, estarão abertas as
inscrições para o ves-
tibulinho da Escola
Técnica Estadual
(ETE) de Avaré. A es-
cola, que fica na Rua
Álvaro Torres Lemos,
561, no Bairro Bra-
bância, oferece vagas
para o curso técnicos
em administração e
para o curso técnico
em nutrição e dietética.
Em cada curso estão
disponíveis 35 vagas.

Para se inscrever,
os interessados deve-
rão comparecer na
ETE de Avaré, no pe-
ríodo de inscrições, das
14 às 21 horas. Para se
inscrever é necessário
apresentar o RG origi-
nal, pagar uma taxa de
R$ 25,00 e estar cur-
sando ou já ter conclu-
ído o Ensino Médio.

Os cursos
O Técnico em Nu-

trição e Dietética é o
profissional que atua
em atividades relacio-
nadas à alimentação e
à nutrição com vistas à
promoção, à preven-
ção, à manutenção e à
recuperação da saúde
de indivíduos ou de co-
letividades. Desenvol-
ve também atividades
de supervisão e de con-
trole técnico e adminis-

Inscrições para vestibulinho
da ETE de Avaré serão

abertas em outubro
trativo da área de ali-
mentação e nutrição.

As opções para o
mercado de trabalho
são: hospitais, creches,
asilos, ambulatórios, uni-
dades básicas de saúde,
indústrias, unidades de
alimentação, cozinhas
experimentais, indústrias
de alimentos, restauran-
tes comerciais, super-
mercados, instituições
de educação alimentar,
empresas que fornecem
cestas básicas.

O Técnico em Ad-
ministração é o profis-
sional que controla a
rotina administrativa
das empresas. Colabo-
ra nos planejamentos
estratégico, tático e
operacional. Realiza
atividades em recursos
humanos e intermedeia
mão-de-obra para co-
locação e para recolo-
cação profissional.
Atua na área de com-
pras; auxilia no setor
contábil e assessora a
área de vendas. Inter-
cambia mercadorias e
serviços e executa ati-
vidades 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.

Audiência Pública discute minuta da Lei do Plano Diretor
Na última terça-fei-

ra (dia 19/09) a audiên-
cia pública realizada na
sede social do Centro
Avareense, foi apresen-
tada a população a minu-
ta da Lei do Plano Dire-
tor. Na oportunidade,
técnicos da Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré e da GlobalCon-
sulti (empresa de consul-
toria contratada pela Pre-
feitura para auxiliar na
elaboração do Plano Di-
retor), apresentaram os
principais pontos da mi-
nuta da Lei.

As pessoas presen-
tes na audiência, repre-
sentando entidades, asso-
ciações e a sociedade
civil, puderam questionar,

Presentes puderam conhecer e opinar sobre a
minuta de lei do Plano Diretor

opinar e dar sugestões
sobre o que estava ex-
posto na minuta.

O próximo passo,
depois de encerrado os
questionamentos sobre a
minuta, será definir o
projeto de lei que será
enviado para a Câmara

Municipal, onde será
analisado pelos vereado-
res e votado para que
possa ser transformado
em lei.

Para chegar às pro-
postas que foram apre-
sentadas na minuta, a
comissão de elaboração

do Plano Diretor fez di-
versas reuniões e audi-
ências públicas, ouvindo
as propostas de entida-
des, associações e popu-
lação em geral. Foram
realizadas reuniões com
a população em diversos
setores da cidade. Para
isso o município foi divi-
dido em setores e em
cada um deles técnicos
explicaram a importância
de um Plano Diretor e
ouviram as sugestões da
população.

Além disso, periodi-
camente foram realiza-
das reuniões com os gru-
pos de trabalho, onde,
além de técnicos, tam-
bém participaram repre-
sentantes da sociedade.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

MÁRIO BIXIGA



4.2- Limpeza geral da obra: Constará de retirada de sobras de lajota, guias e demais entulhos
que tenham ficado no local durante a execução das obras.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiadas, através de contribuição de melhoria,
a importância despendida pelo Município, no total de R$ 27.230,00 (vinte e sete mil, duzentos e
trinta reais), levando-se em conta a testada real beneficiada dos imóveis particulares, ficando a
cargo da municipalidade o valor das testadas onde houver incidências sobre áreas lindeiras de
propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobranças de contribuição de melhoria da Rua
abaixo:
- Rua Euclides da Cunha (trecho da Rua Paraíba até Rua Jango Pires) o custo será de R$ 150,50
(cento e cinqüenta reais e cinqüenta centavos), por metros lineares de testada;
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à época dos
serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista que estes
serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator de absorção de
benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços correspondentes à
testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 2 Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada

Imóvel cadastral cadastral ml
Rua Euclides da Cunha
01 Max César Forte Bertolaccini 119 01 27,20
02 Hamilton Rodrigo Camillo de Souza e outros 119 02 30,50
03 Aparecido Euzébio Fernandes 119 08 11,35
04 Luiz Gustavo Camilo e outros 119 09 11,90
05 RFFSA-Rede Ferroviária Federal Divisa com  a RFFSA-Rede

Ferroviária Federal 100,40

Avaré, 21 de Setembro de 2006.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.

LEIS

Lei nº 871 de 14 de setembro de 2006
(Autoriza o Poder Executivo a realizar, sem ônus e encargos, doação de imóvel para Fazenda

Pública do Estado de São Paulo, 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 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, sem ônus e encargos,
doação do imóvel abaixo descrito, à Fazenda do Estado de São Paulo, destinado ao órgão policial
subordinado à Secretaria de Segurança Pública.
Descrição da área:
Um imóvel, situado nesta cidade de Avaré, fazendo frente para a Rua Minas Gerais, medindo
44,80 metros; pelo lado direito de quem dessa rua olha para o imóvel, confronta com o alinhamento
predial da Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes, medindo 52,50 metros; pelo lado esquerdo
confronta com o prédio da Rua Paraíba, 1300, de propriedade de Leda Lopes Lima (transcrição nº
34.718) e com prédio da Rua Minas Gerais, 1305 de propriedade de Denilson Rocha Ziroldo e
Cândido Ademar Venezian (transcrição nº 37.970), medindo 52,33 metros; e pelos fundos con-
fronta com o alinhamento predial da Rua Paraíba, medindo 44,70 metros, perfazendo uma área
territorial de 2.345,57 metros quadrados, existindo no local um prédio público com finalidade de
Delegacia de Polícia, com uma área construída d 1.082,70 metros quadrados inscrito sob o número
1.003.001.00 para fins de tributação, objeto da matrícula 62.470 do C.R.I desta cidade, município e
comarca de Avaré.
Artigo 2º - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de Registro e Imóveis,
decorrentes desta Lei, correrão à conta da donatária.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 872 de 14 de setembro de 2006.
(Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de São Paulo, através do Tribunal

de Justiça do Estado de São Paulo, 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 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Convênio com o Estado
de São Paulo, através do Poder Judiciário, para fins de locação de imóvel para instalação do Setor
de Assistência Social e Psicologia da  Comarca de Avaré.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei, serão oneradas dentro da
seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO     CAT. ECONÔMICA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/ DESP. VALOR FONTE

PROGRAMAÇÃO
02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E

DEPENDÊNCIAS
     3.3.90.00.00 02.061.7001.2239 14 18.000,00 01

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de setembro de 2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

AVARÉ, 23 DE SETEMBRO DE 2006 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 9

Lei nº 873, de 21 de setembro 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:-
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar um distrito industrial em parte
do imóvel rural denominado “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.
Art. 2º - O terreno destinado à constituição do distrito industrial se constitui de parte do imóvel rural
denominado “Fazenda Florante”, situado neste Município e Comarca e objeto da Matrícula Imobi-
liária n° 54.426 (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis), do Cartório do Registro Geral
de Imóveis desta Comarca de Avaré, parte essa com a área total de 88,7332ha. (oitenta e oito
hectares, setenta e três ares e trinta e dois centiares) de terras, equivalentes a 36,666 alqueires
da medida vulgar de 24.200m² e cujas divisas se iniciam em um marco cravado junto a uma estrada
pública e na divisa com as terras remanescentes da mesma “Fazenda Florante”, designado
como marco 81-A, de onde segue margeando a referida estrada pública, com os seguintes rumos
e distâncias: do marco 81-A ao marco 82, 00° 56’ 17” NE, distância de 237,571 metros; do marco
82 ao marco 83, 08° 32’ 32” NE, distância de 65,210 metros; do marco 83 ao marco 84, 12° 15’ 37”
NE, distância de 32,863 metros; do marco 84 ao marco 85, 20° 41’ 30” NE, distância de 31, 037
metros; do marco 85 ao marco 86, 24° 17’ 38” NE, distância de 33,820 metros; do marco 86 ao
marco 87, 28° 56’ 25” NE, distância de 62,247 metros; do marco 87 ao marco 88, 31° 30’ 57” NE,
distância de 61,139 metros; do marco 88 ao marco 89, 33° 02’ 50” NE, distância de 192,096 metros;
do marco 89 ao marco 90, 34° 07’ 38” NE, distância de 66,694 metros; do marco 90 ao marco 91,
37° 47’ 03” NE, distância de 32,047 metros; do marco 91 ao marco 92, 46° 43’ 23” NE, distância de
31, 828 metros; do marco 92 ao marco 93, 57° 15’ 57” NE, distância de 29,739 metros; do marco 93
ao marco 94, 82° 37’ 27” NE, distância de 35,802 metros; do marco 94 ao marco 95, 75° 37’ 29” SE,
distância de 51,461 metros; do marco 95 ao marco 96, 71° 11’ 39” SE, distância de 222,928 metros;
do marco 96 ao marco 97, 69° 01’ 37” SE, distância de 59,334 metros; do marco 97 ao marco 98,
62° 18’ 15” SE, distância de 128,615 metros; do marco 98 ao marco 99, 53° 02’ 28” SE, distância de
227,818 metros; do marco 99 ao marco 100, 59° 27’ 03” SE, distância de 94,332 metros; do marco 100
ao marco 101, 55° 18’ 09” SE, distância de 64,502 metros; do marco 101 ao marco 102, 53° 31’ 27”
SE, distância de 90,043 metros; do marco 102 ao marco 103, 39° 19’ 57” SE, distância de 118,379
metros; do marco 103 ao marco 104, 26° 38’ 35” SE, distância de 116,391 metros; do marco 104 ao
marco 105, 18° 41’ 30” SE, distância de 28,317 metros, do marco 105 ao marco 106, 12° 12’ 31” SE,
distância de 68,352 metros; do marco 106 ao marco 107, 03° 08’ 42” SE, distância de 99,333 metros;
do marco 107 ao marco 108, 02° 01’ 58” SW, distância de 35,267 metros; do marco 108 ao marco 109,
03° 14’ 11” SW, distância de 104,015 metros; do marco 109 ao marco 109-A, 01° 25’ 49” SE, distância
de 49,415 metros; daí, finalmente, o caminhamento vira à direita e confrontando com as terras
remanescentes da “Fazenda Florante” e segue do marco 109-A até alcançar novamente o marco
n° 81-A, com o rumo de 80° 11’ 30” NW, na distância de 1.341,717 metros.
Art. 3° - O distrito industrial assim criado será destinado à instalação de indústrias e atividades
correlatas.
Art. 4º - O Município poderá alienar o imóvel a empresas interessadas e previamente qualificadas,
na forma da legislação vigente.
Art. 5° - As empresas adquirentes ficarão responsáveis por toda infra-estrutura necessária a
implantação do distrito industrial, 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 estabelecimento industrial
Parágrafo Único - A compensação pelos investimentos em infra-estrutura realizados pelas
empresas que se instalarem no distrito industrial será feita por meio de benefícios fiscais, nos
termos da lei.
Art. 6º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei onerarão a seguinte dotação
orçamentária: 13.00.00-13.02.00-23.661.6002.1094-4690.00
Art.7° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 21 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº.1258  de 20 de setembro 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$511.500,00(quinhentos e
onze mil, quinhentos reais) para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.03.00 Fundo Munic. Do Corpo de Bombeir

   3390.00.00 06.181.8003.2268-25 Colab.p/ o custeio e investimento 10.000,00
03. SECRETARIA MUNIC.ADMINIST
03.01.00 Divisão de Admin.-Centro Administ

   3390.00.00 04.122.7001.2234-36 Manutenção dos Serv. Administrati 30.000,00
03.02.00 Divisão de Administração– Garagem

   3390.00.00 04.122.7001.2234-43 Manutenção dos Serv. Administrati 30.000,00
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.01 Depto.de Rep.e Manut.de Maq.e Vei

   4490.00.00 04.122.7001.2235-483 Manutenção dos Serv.de transporte 8.000,00
03.03.02 Depto.de Conserv.e Manut.de Bens

   3390.00.00 04.122.7001.2236-49 Manutenção e Conserv.de Bens Pú 15.000,00
05. SECRETARIA MUN. HABITAÇÃO
05.01.00 Gabinete do Secret. E Habitação

   4490.00.00 16.122.5009.2185-73 Manut. Do Eventos Administrativos 1.000,00
06. SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.02.00 Divisão de Ensino Infantil
06.02.01 Depto. De Creches

   4490.00.00 12.365.2002.2051-91 Funcionamento de Creches 7.000,00
06.03.00 Div.de Ens.Fund.Rec.Próprios
06.03.01 Depto. de Ens.Fund.Rec.Próprios

   3390.00.00 12.361.2001.2046-105 Transp. De Alunos ens. fundamenta 110.000,00
07. SECRETARIA MUNIC. SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.02 Depto. de Atendimento Sanitário

   3390.00.00 10.301.1001.2004-167 Conservação das Unidades de Saúd 20.000,00
   3390.00.00 10.301.1001.2004-168 Conservação das Unidades de Saúd 13.000,00

07.01.06 Pronto Socorro Municipal
   3390.00.00 10.302.1003.2017-213 Conservação de Unidade ambulatori 30.000,00
   4490.00.00 10.302.1003.2012-214 Atendimento emergencial em pront 40.000,00

07.01.08 Depto.Estrat. de Human. Da Saúde
   3390.00.00 10.306.1007.2033-228 Fornecimento de Leite 10.000,00

08. SECRET.MUNIC.BEM ESTAR SOC
08.01.00 Fdo.Munic. Assist. Social

   3390.00.00 08.122.4007.2154-238 Manut. E Conserv. De bens imoveis 2.000,00
11. SECRET.MUN.CULT. E LAZER
11.02.00 Depto. de Gestão da Cultura e Lazer

   3390.00.00 13.392.3002.2090-326 Promoção de eventos culturais 30.000,00
12. SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Preserv.Educação e Fis.
12.03.01 Depto. de Preserv. Ambiental

   3390.00.00 15.452.5002.2171-353 Conservação de pças. E jard. 40.000,00
   4490.00.00 15.451.5002.1035-358 Instalação de iluminação pública 50.000,00
   4490.00.00 15.452.5002.2171-360 Conserv.Pças., Pques. e Jardins 6.000,00

14. SECRET.MUN.AGRICULTURA E
14.02.00 Parque de Exposições – EMAPA

   3390.00.00 20.606.6001.2320-388 Manutenção do Pqe. De Exposições 30.000,00
15. SECRET.MUNIC. TRANSPORTE
15.03.00 Depto. de Pavimentação/Conservaça

   4490.00.00 15.451.5003.2173-423 Conserv. De vias Públicas 1.500,00
16. SECRET.MUNIC.PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 15.451.5002.1036-444 Constr. De Pças.Pques e Jardins 28.000,00
TOTAL..................................... 511.500,00

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:

DECRETOS
DECRETO Nº.1260  de 21 de setembro 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$500.000,00(oitocentos e
trinta mil reais) para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
07. SECRETARIA MUNIC. SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretário e Dependenc

   3390.00.00 10.302.1003.2011-147 Internações hosp. No município 500.000,00
TOTAL..................................... 500.000,00

Artigo 2º As despesas decorrentes das aplicações abertas no artigo anterior terão cobertura
oriunda de R$500.000,00(quinhentos mil reais), por EXECESSO DE ARRECADAÇÃO a se verificar
no corrente exercício, em conformidade com a Lei 4320/64.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Decreto nº 1.259 de 20 de setembro de 2006
(Dispõe sobre Alteração do Plano Plurianual 2006/2009, autoriza Abertura de Crédito

Adicional Especial e dá outras Providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º – Fica autorizado, nos termos da Lei nº 870 de 14 de setembro de 2006, o Departamento
de Contabilidade a abrir de crédito adicional especial, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Artigo 2º - Para executar a ação neste exercício fica o Executivo autorizado a abrir Créditos
Adicionais Especiais ao Orçamento Fiscal do Município (Lei nº 783 de 08 de Dezembro de 2005)
até o limite de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e Quinhentos Mil Reais), considerando-se alterada a
Lei de Diretrizes Orçamentárias em decorrência do disposto neste artigo e no anterior, para fins de
incentivo  às Industrias a serem instaladas no município, respeitadas as legislações em vigor, a fim
de atender a programação demonstrada no quadro abaixo:

Artigo 3º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior serão provenien-
tes do excesso de arrecadação a se verificar no corrente exercício de acordo com a Lei 4.320/64.
Artigo 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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02. GABINETE DO PREFEITO
02.03.00 Fdo. Munic. Do Corpo de Bombeiro

   4490.00.00 06.181.8003.2268-26 Colab.p/o cisteio e investimentos 10.000,00
03. SECRET.MUNIC. ADMINISTRAÇ
03.01.00 Div.de Administ.- Centro Administ

   3390.00.00 04.122.7002.2241-38 Sist. Atend. Ao cidadão por meio e 5.000,00
04. SECR. MUNIC.COMUNICAÇÃO
04.01.00 Gabinete do Secretário e Dependên

   3390.00.00 08.131.7004.2254-64 Comunic.e public.na área de soc. 5.000,00
   4490.00.00 04.131.7004.2251-70 Coord.e Exec.ações de com.gov. 10.000,00

05. SECRET. MUNI. HABITAÇÃO
05.02.00 Depto. de Habitação Social

   4490.00.00 16.482.5005.1044-76 Constr. De Unidades habitacionais 15.000,00
   4490.00.00 16.482.5005.1045-77 Melhorias das cond. De habitabili 10.000,00

06. SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO
06.02.00 Divisão de Ensino Infantil
06.02.01 Depto.  de creches

   3390.00.00 12.365.2002.2053-90 Conserv. De Unid. De educ. i 7.000,00
06.03.00 Div. Ens. Fundamental-Rec.Próprio
06.03.01 Depto.de Ens.Fund.-Rec.Próprios

   3390.00.00 12.362.2001.2047-108 Apoio as entid. Privadas e flantr 10.000,00
07. SECRETARIA MUNIC.SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretário e Dependen

   3390.00.00 10.302.1003.2015-490 Procedimento de media e alta com 30.000,00
4490.00.00 10.301.1009.2039-151 Manut. Dos Serv. Administrativos 15.000,00

07.01.02 Depto. de Atend.Sanitário
   3390.00.00 10.301.1002.2006-169 Visitação domiciliar dos agentes co 4.000,00
   3390.00.00 10.301.1002.2008-170 Cadastramento das famílias 3.000,00
   3390.00.00 10.301.1002.2009-171 Avaliação sanitária da população 5.000,00

07.01.03 Depto. de Vigilância Sanitária
   3390.00.00 10.304.1004.2020-177 Fiscalização de alimentos,água e b 5.000,00
   3390.00.00 10.304.1004.2022-180 Promoção e divulg.da educ. 8.000,00

07.01.04 Depto. de Vigilância Epidemiológi
   3390.00.00 10.305.1005.2024-188 Vacinação da população 4.000,00
   3390.00.00 10.305.1005.2027-193 Vigilanc. Prevenção e contr. doen 30.000,00

07.01.05 Depto. de Farmácia
   3390.00.00 10.303.1011.2287-206 Aquisição de medic.p/ revend. 50.500,00

07.01.08 Depto. Estrat. De Humaniz. Da Saú
   3390.00.00 10.306.1007.2032-227 Fornecimento de Cestas Básicas 5.000,00

08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOC
08.01.00 Fdo.Munic.Assist.Social
08.01.01 Gabinete da Secretária e Dependen

   3350.00.00 11.331.4003.2312-235 Apoio a entidades de ind.comer 10.000,00
   3390.00.00 08.244.4007.2157-243 Manut. Do conselho tutelar 10.000,00
   3390.00.00 08.244.4007.2158-244 Manut. Do conselho de assistencia 10.000,00
   3390.00.00 08.244.4007.2313-245 Manut. Do Centro de referencia 10.000,00
   3390.00.00 08.243.4001.2117-264 Atend. Ao adolescente 20.000,00
   3390.00.00 08.243.4001.2117-265 Atend. Ao adolescente 20.000,00
   3390.00.00 08.243.4001.2123-268 Agentes jovens de desenv.soc. 10.000,00
   3390.00.00 08.243.4001.2126-269 Núcleo de apoio a família 10.000,00
   3390.00.00 08.244.4002.2309-271 Retirada de famílias do lixao 10.000,00

08.01.06 Depto.de Assist. ao Trabalhador
   4490.00.00 11.331.4003.2311-283 Implant.de centro de formação 10.000,00

10. SECRETARIA MUN.ESPORTES
10.02.00 Depto. de Gestão Esportiva

   3390.00.00 27.811.3007.2338-304 Manut.do Prog.segundo tempo 10.000,00
11. SECRET.MUN.DE CULT. E LAZE
11.02.00 Depto.de Gestão da Cultura e Lazer

   3390.00.00 13.392.3005.2101-331 Promover Proj. de arte e cult. 10.000,00
   4490.00.00 13.392.3004.1025-337 Implantação de sist.informatizaçã 10.000,00

12. SECRET.MUN.MEIO AMBINETE
12.03.00 Divisão de Preserv. Educação e Fis.
12.03.01 Depto. de Preservação ambiental

   3390.00.00 15.452.5002.2316-356 Instalação /manut. De arcos deco 10.000,00
15. SECRET.MUNIC.TRANSPORTE
15.02.00 Depto. Munic. De Transito
15.02.02 Setor de Eng.Fiscal.e Contr. De Tr

   3390.00.00 15.452.8001.2337-408 Manut.das Atividades do progra 10.000,00
   4490.00.00 15.452.8001.1073-410 Sinaliz. Horiz. E vertic. 10.000,00

16. SECRET. MUNIC. DE PLANEJA
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 12.361.2001.1005-437 Ampliação e ref.de unid. 100.000,00
TOTAL........................................... 511.500,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Alunos da Escola do Costa Azul
aprendem sobre preservação ambiental

Através do projeto
Turismo e Meio Ambi-
ente, idealizado pelos
professores Márcio José
Gregório e Débora Es-
teves, da escola EMEF
Professora Celina Duar-
te Bruno, no Bairro
Costa Azul, os alunos ti-
veram a oportunidade
de conhecer de perto a
importância sobre a pre-
servação ambiental.

Participaram do passeio alunos da 4ª série da escola Professora Celina
Duarte Bruno

Alunos tiveram a oportunidade de ter um contato mais próximo com a
natureza

Na última quarta-
feira (dia 20/09) os alu-
nos da 4ª série da esco-
la, visitaram o Bairro dos
Rochas e na quinta-fei-
ra (dia 21/09) conhece-
ram a Fazenda Mac
Lee. Nos dois locais
puderam conhecer a im-
portância da preserva-
ção ambiental. Na Fa-
zenda Mac Lee, tiveram
contato com o projeto

de reflorestamento e re-
constituição da vegeta-
ção que é feito no local,
através da professora
Luciana, da FREA.

Além dos professores
as crianças também fo-
ram acompanhadas de
técnicos da Secretaria da
Agricultura, que explica-
ram às crianças os pro-
blemas e as soluções so-
bre a questão do meio

ambiente. Representaram
a Secretaria da Agricul-
tura, Adriana (veterinária),
Rui e Júnior (agrônomos),
Eloane (técnica) e Alan
(escriturário).

O Projeto Turismo e
Meio Ambiente da Esco-
la do Costa Azul, inicia-
do no ano passado, con-
siste em ensinamentos
aos alunos sobre turismo
e preservação ambiental.

As instruções são passa-
das na sala de aula e em
locais específicos, como
aconteceu nesta semana.
Os alunos já visitaram o
Horto Florestal, a Sa-
besp, entre outros luga-
res. Até o final do ano
estão programadas ou-
tras visitas, como Esta-
ção de Tratamento de
Esgoto, Corpo de Bom-
beiros. No encerramen-

to os alunos conhecerão
o Zoológico de Bauru.

De acordo com
Márcio José Gregório, o
projeto só está sendo
viabilizado, graças ao
apoio recebido da dire-
tora da escola Marisa
Teixeira, e da Secreta-
ria da Educação, através
da coordenadora de
Educação Fundamental,
Maria Claudia.

Delegacia da Mulher atende em novo endereço
Na última quinta-fei-

ra (dia 21/09) a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré, inaugurou
as novas instalações da
Delegacia de Defesa da
Mulher. Chefiada pela
Delegada Ieda Apareci-
da de Oliveira Faria, a
Delegacia da Mulher
atendia anteriormente
junto com a DIG (Dele-
gacias de Investigações
Gerais), na Rua Minas

Gerais, esquina com a
Avenida Paulo Novaes.
As novas instalações
dão mais comodidade e
agilidade no trabalho in-
terno.

Além disso a Dele-
gacia da Mulher passa a
contar com uma assis-
tente social e uma psi-
cóloga, que darão todo
auxílio a vítima.

A Delegacia de De-
fesa da Mulher de Ava-

ré tem feito um trabalho
importantíssimo dando
todo auxílio a mulher
que sofre qualquer tipo
de violência, seja ela fí-
sica ou moral. Em mé-
dia são registrados cer-
ca de 120 ocorrências
por mês. Além de ocor-
rência contra a mulher,
a delegacia também
atende casos de violên-
cia contra crianças e
adolescentes. As novas instalações estão na Rua Mato Grosso, esq. com a Rua Sérgio Bernardino

MÁRIO BIXIGA


