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Em virtude da má
conservação do pré-
dio do Paço Munici-
pal, a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré deu início a re-
forma do local. Para
isto uma equipe de
pedreiros e pintores
está trabalhando para
que a obra termine o
mais rápido possível,
evitando assim trans-
tornos para a popula-
ção.

Há a necessidade de
redecorar o prédio em
seu interior em seu inte-
rior com novos móveis
e refazer a pintura. Ha-
via lugares onde só se

Prédio do Paço Municipal passa por reformas
via reboco. No lado ex-
terno os jardins estão
sendo replantados e
quem passa pela Praça
Juca Novaes, onde está
localizado o prédio, já
pode perceber que ex-
ternamente o Paço Mu-
nicipal está recebendo
nova pintura em cor
amarela, o que dará um
ar de maior imponência
a sede do Governo de
Avaré. As luminárias,
banheiros, gabinetes,
jardins serão reforma-
dos, pois acima de tudo
Avaré é uma Estância
Turística e com certeza
todos poderão ver que
a limpeza começa pelos

prédios públicos.
Outra mudança sig-

nificativa na Praça Juca
Novaes ocorreu no Re-
lógio de Sol, localizado
atrás do Paço Municipal.
O relógio havia sido do-
ado pela colônia japo-
nesa há vários anos.
Acontece que há muito
tempo o relógio sumiu e
no local, muitos desocu-
pados estavam fazendo
suas necessidades fisio-
lógicas, deixando um fe-
dor insuportável. Além
disto o local dava uma
impressão de abando-
no. Sendo assim a Pre-
feitura deu início a remo-
delagem do local.

Dívida da Prefeitura de Avaré
ultrapassa R$ 14 milhões

Depois de um le-
vantamento do Depar-
tamento de Contabili-
dade da Prefeitura da

Estância Turística de
Avaré foi confirmada que
a dívida da Prefeitura é
de R$ 14.310.541,48. Es-

ses valores são referentes
a posição em 31 de de-
zembro de 2004.
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Frente de Trabalho inicia limpeza
de praças e locais públicos

UFMA ............. 1,54

INPC(11/2004) . 0,44

UFESP ........... 13,30

IPCA(12/2004) 0,86

Zona Azul(1h) . 0,50

Zona Azul(2h) . 0,75

Salário Mín. ..... 260,00

IndicadoresUma frente de traba-

lho com funcionários con-

tratos especificamente

para o serviço de limpeza

da cidade já deu início às

atividades. Em alguns bair-

ros já é possível perceber

que a cidade está mais lim-

pa. Estes trabalhadores tam-

bém estão atuando na lim-

peza de praças e jardins

para que Avaré faça por

merecer o título de Estância

Turística com praças limpas

e bonitas.
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Prefeitura de Avaré assume de vez
o Bairro Costa Azul

Senhas para inscrição de casas populares
estarão disponíveis a partir do dia 21
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INEDITORIAIS

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

A Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, torna públi-
co para ciência dos interessados, o que segue:-
Revoga , com fundamento no Art. 49 da Lei nº 8.666/93, a licita-
ção nº 003/2005, modalidade Carta Convite nº 001/2005, por
razões de interesse público.

Drº José Antônio Monte
Presidente - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

A Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, torna públi-
co para ciência dos interessados o EXTRATO DE CONTRATO ,
referente á contratação efetuada no mês de janeiro do ano de
2.005, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, a saber:-

CONTRATANTE :- Fundação Regional Educacional de Avaré
CONTRATADO:-  J.A. leite & Cia. Ltda. ME.
PROCESSO:- 001/2005
MODALIDADE :- Tomada de Preço nº 001/2005
CONTRATO:- 001/2005
OBJETO:-  Prestação se serviços para transporte de 50 (cin-
qüenta) alunos da cidade de Cerqueira César a Avaré e vice
versa, 50 (cinqüenta) alunos da cidade de Itaí a Avaré e vice
versa e 19 (dezenove) alunos da cidade Arandú a Avaré e vice
versa, com seguro de vida para passageiros e contra terceiros.
VALOR TOTAL: - R$ 155.000,00 (Cento e cinqüenta e cinco mil
reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA :- 31/01 a 08/06 e 01/07 a 16/12/2005.
DATA DE ASSINATU RA:- 31 de Janeiro de 2.005.

CONTRATANTE:-  Fundação Regional Educacional de Avaré
CONTRATADO :- Drº Pedro de Oliveira.
PROCESSO:- 005/2005
MODALIDADE :- Dispensa de Licitação nº 001/2005
CONTRATO: - 002/2005
OBJETO: - Contratação de um profissional qualificado para pres-
tação de serviços de assessoria jurídica especificada no DP

Licitações da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA,
pelo prazo determinado de 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL:-  R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA :- 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA:-  31 de Janeiro de 2.005.

ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: - Fundação Regional Educacional de Avaré
CONTRATADO: - Nelbea Maria Ferezin.
PROCESSO:- 003/2004
MODALIDADE :- Carta Convite nº 002/2004
CONTRATO:- 002/2004
ADITIVO:-  001/2005
OBJETO: - As partes resolvem de comum acordo PRORROGAR
O CONTRATO nº 002/2004, pelo prazo determinado de 31/01 a
08/06 e 01/07 a 16/12/2005, contados a partir da data de assina-
tura deste.
VALOR TOTAL:-  R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA :- 31/01 a 08/06 e 01/07 a 16/12/2005.
DATA DE ASSINATURA :- 31 de Janeiro de 2.005.
Nada mais.

COMUNICADOS

LICITAÇÃO

RATIFICAÇÕES

Dispensa de Licitação 006/05 – Processo 030/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra para a empresa
João Eduardo Bérgamo-ME , visando a prestação de servi-
ços de assistência técnica garantida de manutenção e conser-
tos em equipamentos odontológicos e ambulatoriais nas Unida-
des Básicas do Município, por 04 (quatro) meses, no valor total
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro no Art. 24, incisos II e
IV, da Lei 8666/93.
Avaré, 11/02/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação 007/05 – Processo 032/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra para a empresa
Cestabras do Brasil Ltda-EPP , visando a aquisição de 1.671
(mil seiscentas e setenta e uma) cestas básicas para o funcio-
nalismo público municipal, no valor total de R$ 110.286,00 (cento
e dez mil, duzentos e oitenta e seis reais), com fulcro no Art. 24,
inciso IV, da Lei 8666/93.
Avaré, 16/02/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação 008/05 – Processo 034/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra para o Sr. Dirceu
Gonçalves Filho , visando a locação de imóvel sito na Praça
Paulo Gomes de Oliveira, n.º 70, para a instalação do Conselho
Tutelar Municipal, no valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e
cinqüenta reais), com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei 8666/93.
Avaré, 16/02/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

Inexigibilidade de Licitação 005/05 – Processo 031/05
Fica Ratificada a Inexigibilidade de Licitação supra para a em-
presa Viação Vale do Paranapanema Ltda. , visando a aqui-
sição de 50.250 (cinqüenta mil, duzentos e cinqüenta) unidades
de vales-transporte para o funcionalismo público municipal, no
valor total de R$ 75.375,00 (setenta e cinco mil, trezentos e
setenta e cinco reais), com fulcro no Art. 25, inciso I c/c art.32 §
1.º da Lei 8666/93.
Avaré, 11/02/05

Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
Tomada de Preços 003/05 - Processo 035/05

OBJETO: Contratação de serviços médicos relativos aos plan-
tões no Pronto Socorro Municipal.
Data de Encerramento: 08 de março de 2.005, às 08:30 horas.
Data de Abertura:  08 de março de 2.005, às 09:00 horas.
Informações: Departamento de Licitação - Paço Municipal, si-
tuado na Praça Juca Novaes, 1169, ou através do telefone (14)
3711-2507.
O Edital pode ser acessado gratuitamente através do site:
www.prefeituraavare.sp.gov.br
Avaré, 17/02/05

 ROSEMARIA DE GOES - Presidente da CPJL

Compareçam à Junta de Serviço Militar, no
período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2005.
Rua Sergipe, 1.379 – Centro – Avaré/SP

Documentos Necessários
a) Certidão de Nascimento (Original)
b) RG
c) 02 fotos 3x4 recente
d) Declaração da Escola

ALISTAMENTO MILITAR

Atenção Jovens que
Nasceram em 1.987
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DECRETOS

Decreto nº 853, de 02 de fevereiro de 2005
(Autoriza a permissão de uso de bem público à título precário,

do recinto do Camping Municipal, nos termos do artigo 119,
parágrafo 3.º da Lei Orgânica do Município.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE,  Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica permitido, nos termos do artigo 119, parágrafo
3.º da Lei Orgânica do Município, o uso de bem público instalado
na Avenida Major Rangel , à título precário durante os dias 4 a 8
de fevereiro de 2005 pela empresa THIMÓTEO DISTRIBUIDO-
RA LTDA. , para divulgação de sua marca.
Artigo 2º - Em contrapartida, a empresa disponibilizará a Secre-
taria Municipal da Cultura a verba de R$ 2.1000,00 (dois mil e
cem reais) que deverá ser utilizada no Evento. (desfile das es-
colas de samba)
Artigo 3º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 2 de
fevereiro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº. 858, de 11 de fevereiro de 2005
(Define atribuições, conforme prescreve o artigo 17 da Lei nº

274, de 21/03/1995.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º  - O Coordenador da Saúde Bucal, Cargo em Comissão
terá as seguintes atribuições:
- Dirigir todas as atividades da sua área de atuação, organizan-
do e orientando os trabalhos específicos do mesmo e controlan-
do o desempenho do pessoal, para assegurar o desenvolvi-
mento normal das rotinas de trabalho, supervisionar e orientar
diretamente as atividades das seções e setores subordinados
hierarquicamente.
Artigo 2º  - A carga horária do Coordenador será de 20 (vinte)
horas semanais.
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na presente data,
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré aos 11 de
fevereiro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 859, de 14 de fevereiro de 2.005
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo

com Lei  Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2.005.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito  da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de ja-
neiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, fica NOMEADO, nos termos da legislação
acima, o Excelentíssimo Senhor CARLOS EDUARDO TEIXEIRA,
R.G. nº  11.490.852, a partir desta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de fevereiro
de 2.005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 861, de 15 de fevereiro de 2005
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 853, de 02 de feve-

reiro de 2.005.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica revogado o Decreto nº 853, de 02 de fevereiro
de 2.005, que autoriza a permissão de uso de bem público à
título precário, do recinto do Camping Municipal, nos termos do
artigo 119, parágrafo 3.º da Lei Orgânica do Município.
Artigo 2º   - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de fevereiro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 862, de 15 de Fevereiro de 2.005
(Dispõe sobre restrição de uso do solo referente ao lixão e

futuro aterro sanitário e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica declarada de uso restrito do solo a área corres-
pondente ao lixão e futuro aterro sanitário, com a seguinte des-
crição:
“Partindo-se do marco M00-0PP, situado na estaca do eixo da LT
em epígrafe. Desse segue-se até o Ponto M01 no rumo de
31º16’36”SE, com distância de 25,094 metros, confrontando-se
com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342. Deste segue-se até o Ponto
M02 no rumo 24º21’25”SE, com distância de 32,823 metros,
confrontando-se com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342, deste
segue-se até o ponto M03 no rumo 17º00’46”SE, com distância
de 34,165 metros, confrontando-se com ESTRADA MUNICIPAL
AVR 342. Deste, segue-se até o ponto M04 no rumo 16º51’30”SE,
com distância de 21,405 metros, confrontando-se com ESTRA-
DA MUNICIPAL AVR 342. Deste, segue-se até o ponto M05 no
rumo 16º14’12”SE, com distância de 24,233 metros, confrontan-
do-se com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342, deste, segue-se até
o Ponto M06 no rumo 33º18’19”SE, com distância de 38,525
metros, confrontando-se com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342.
Deste, segue-se até o Ponto M07 no rumo 35º58’01”SE, com
distância de 38,453 metros, confrontando-se em ESTRADA
MUNICIPAL AVR 342. Deste, segue-se até o Ponto M08 no rumo
36º07’04”SE, com distância de 35,301 metros, confrontando-se
com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342. Deste, segue-se até o pon-
to M09 no rumo de 36º02’31”SE, com distância de 28,353 metros,
confrontando-se com ESTRADA MUNCIPAL AVR 342. Deste se-
gue-se até o Ponto M10 no rumo 34º21’25”SE, com distância de
25,402 metros, confrontando-se com ESTRADA MUNICIPAL AVR
342. Deste, segue-se até o Ponto M11 no rumo 33º55’29”SE,
com distância de 47,943 metros, confrontando-se com ESTRA-
DA MUNICIPAL AVR 342. Deste segue-se até o Ponto M12 no
rumo 34º00’25”SE, com distância de 58,042 metros, confrontan-
do-se com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342. Deste, segue-se até
o Ponto M13 no rumo 39º13’30”SE, com distância de 43,068
metros, confrontando-se com ESTRADA MUNICIPAL AVR 342.
Deste, segue-se até o Ponto M14 no rumo 81º23’22”NE, com
distância de 219,403 metros, confrontando-se com REMANES-
CENTE. Deste, segue-se até o Ponto M15 no rumo 0º29’57”NW,
com distância de 327,210 metros, confrontando-se com REMA-
NESCENTE. Deste, segue-se até o Ponto M16 no rumo
36º04’01”NW, com distância de 270,831 metros, confrontando-
se com REMANESCENTE. Deste, segue-se até o Ponto M17 no
rumo 23º24’07”NW, com distância de 18,483 metros, confron-
tando-se com REMANESCENTE. Deste, segue-se até o Ponto
M18 no rumo de 15º37’35”NE, com distância de 35,611 metros,
confrontando-se com REMANESCENTE. Deste, segue-se até o
Ponto M19 no rumo de 63º24’23”NW, com distância de 27,786
metros, confrontando-se com REMANESCENTE. Deste, segue-
se até o Ponto M20 no rumo 21º30’54”NW, com distância de
37,096 metros, confrontando-se com REMANESCENTE. Deste
segue-se até o Ponto M21 no rumo 80º56’17”SW, com distância

de 51,425 metros, confrontando-se com REMANESCENTE. Des-
te, segue-se até o Ponto M22 no rumo 46º50’15”SW, com distân-
cia de 282,109 metros, confrontando-se com REMANESCENTE.
Deste, segue-se até o Ponto M23 no rumo 2º30’47”SW, com
distância de 48,126 metros, confrontando-se com REMANES-
CENTE. Deste, segue-se até o Ponto M24 no rumo 2º24’53”SE
com distância de 11,462 metros, confrontando-se com REMA-
NESCENTE. Deste, segue-se até o Ponto M25 no rumo de
7º57’57”SE, com distância de 11,250 metros, confrontando-se
com REMANESCENTE. Deste segue-se até o Ponto M26 no rumo
de 12º14’36”SE, com distância de 11,371 metros, confrontando-
se com REMANESCENTE. Deste, segue-se até o Ponto M00-0PP
no rumo de 23º50’35”SE, distância de 10,436 metros, confron-
tando-se com REMANESCENTE, onde teve início esta descrição,
perfazendo uma área total de 205.170,319 metros quadrados.
Artigo 2º  - Não será permitida a utilização da área para fins
habitacionais e/ou de produção agrícola.
Artigo 3.º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de Fevereiro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 864, de 16 de fevereiro de 2005
(Estabelece normas de procedimento para alteração de dados

no Cadastro Imobiliário do Município.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Os dados constantes do Cadastro Imobiliário do
Município poderão ser por objeto de:
I -   alteração de nome do proprietário;
II -  alteração de endereço;
III - alteração de área (territorial  e/ou edificação);
IV - alteração da qualificação construtiva da edificação
V  - outras, a critério da administração.
Artigo 2º  -  A atualização cadastral a que se refere o item I, do
artigo anterior, será sempre precedida de requerimento padrão
fornecido ao interessado, e deverá ser instruído com um dos
seguintes documentos:
I – escritura pública (venda e compra, doação, desapropriação
etc.);
II – matrícula de registro expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis local;
III - instrumento particular de venda e compra, com firmas reco-
nhecidas;
IV – instrumento público de aquisição por financiamento;
§ 1º - Protocolizado o requerimento referido neste artigo, junto à
Seção de Cadastro, será o mesmo, sucessivamente, encami-
nhado à Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria
Municipal da Fazenda, para analise, pareceres e determinação
das providências a serem adotada pela Seção de Cadastro,
observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 2º - Existindo dívida ativa, em fase de execução fiscal, o
requerimento será encaminhado à Consultoria Jurídica, para
conhecimento e manifestação, autorizando, ou não, a alteração
requerida.
Artigo 3º  - A Seção de Cadastro após promover as alterações
cadastrais autorizadas, em sendo o caso, encaminhará o expe-
diente ao CPD, para promover a alteração do nome do sujeito
passivo, devolvendo-o à Seção de Cadastro, onde permanece-
rá arquivado.
Artigo 4º - As demais alterações cadastrais serão efetuadas
mediante solicitação interna, por escrito, conforme determina-
ções administrativas internas devidamente formalizadas.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de feve-
reiro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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DEP. DE TRÂNSITO

Decreto n.º 865, de 16 de fevereiro de 2.005
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo

com Lei  Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2.005.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito  da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL PLANEJA-
MENTO E OBRAS, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de
janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1,
de 19 de janeiro de 1.993, fica NOMEADO, nos termos da legis-
lação acima, o Excelentíssimo Senhor ANTONIO CARLOS PRETE
FERREIRA, R.G. nº  7.631.429, a partir desta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de fevereiro
de 2.005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEGISLATIVO

COMUNICADO

PEDRO LUIZ DE SOUZA , secretário municipal de Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, resolve:
1- Alterar o sentido da preferencial, no cruzamento das Ruas
Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, estabelecendo-se como
preferencial no referido cruzamento a Rua Rio de Janeiro,
devendo-se aplaca PARE e demais sinalizações de solo com
finalidade de advertência serem adequadas conforme proposto.
2- Alterar o sentido da preferencial no cruzamento das Ruas Rio
de Janeiro, com a Domiciano Santana, estabelecendo-se como
preferencial no referido cruzamento a Rua Rio de Janeiro,
devendo-se a placa PARE e demais sinalizações de solo com
finalidade de advertência serem adequadas conforme proposto.
3- Alterar o sentido da preferencial, no cruzamento das Ruas
Bahia e Rua Pará, estabelecendo-se como preferencial no
referido cruzamento a Rua Bahia, devendo-se a placa PARE e
demais sinalizações de solo de advertência serem adequadas
conforme proposto.
4- Alterar o sentido da preferencial, no cruzamento das Ruas
Minas Gerais com Rua Pernambuco, estabelecendo-se como
preferencial no referido cruzamento a Rua Minas Gerais,
devendo-se a placa PARE e demais sinalizações de solo com
finalidade de advertência serem adequadas conforme proposto.
5- Alterar o sentido de direcionamento de trafego, com
restabelecimento de mão dupla na Rua Maneco Amâncio, entre a
Rua Goiás até a Avenida Prefeito Paulo Novaes, com
estacionamento proibido, lado direito sentido bairro- centro da
Rua Rio de Janeiro até a referida avenida, devendo-se toda
sinalização vertical e de solo, bem como canteiro central da
avenida, serem adequados conforme proposto.
6- Alterar o sentido de direcionamento de trafego com
restabelecimento de mão dupla na Rua José Rebouças de
Carvalho, entre a Rua Rio de Janeiro e Avenida Prefeito Paulo
Novaes, com estacionamento proibido no lado esquerdo, sentido
bairro-centro, da Rua Rio de Janeiro até a referida avenida,
devendo-se toda sinalização vertical e de solo, bem como
canteiro central da referida avenida com relocação de
posteamento, serem adequadas conforme proposto.
7- Alterar o sentido de direcionamento de trafego, com
restabelecimento de mão dupla na Rua Mato Grosso, no trecho
da Avenida Pinheiro Machado até a Rua Paraíba, estabelecendo
como estacionamento proibido, lado esquerdo sentido bairro-
centro, devendo-se toda a sinalização vertical e de solo serem
adequadas conforme proposto.
FINALIDADE: Estabelecer acesso mais rápido ao pronto socorro
municipal, para quem advem da zona azul e zona leste, via Rua
Distrito Federal, bem como melhor fluência de trânsito no local.
IMPORTANTE:  A liberação do trafego de veículos, ou da
necessidade de observaria às novas sinalizações viárias acima
propostas, somente serão autorizadas após a implantação
efetiva de todos os dispositivos propostos e planejados, que
venham oferecer segurança e orientação aos motoristas.

Pedro Luiz de Souza
Secretário Municipal de Transporte e Sistema Viário

SESSÃO ORDINÁRIA DE 14-01-2005

INDICAÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE

Para que o mesmo possa solicitar ao setor competente a
realização de obra de manutenção da Rua Dona Lolita esquina
com a rua Fernando Tamassia.

Solicitando ao mesmo que através do setor competente
providencie a troca da placa de denominação da praça João de
Barro no bairro Recanto dos Bem-te-vis, uma vez que esta casa
de leis aprovou no ano de 2004, um projeto de lei alterando o
nome da mesma para praça Carlos Beltrami, assim como
providencie a sinalização com placas indicatórias do sentido
das ruas que circundam a referida praça.

Solicitando ao mesmo que através do setor competente possa
estar colocando obstáculos que impeçam com que os motoristas
façam o retorno, de maneira irregular, no entroncamento da Av.
Dr. Paulo Araújo Novaes com a Avenida Rotary (Cemitério).

Solicitando ao mesmo que através do setor competente possa
realizar o trabalho de roçada as margens da Estrada Municipal
que dá acesso a bairro Ouro Branco – AVR 248, pois o mato
está obstruindo a passagem dos veículos que por ali transitam.

Solicitando ao mesmo que através do setor competente possa
realizar o trabalho de roçada as margens da Estrada Municipal
que dá acesso a bairro Ouro Branco – AVR 248, pois o mato
está obstruindo a passagem dos veículos que por ali transitam.

Solicitando ao mesmo que através do setor competente possa
realizar a manutenção de alguns trechos da Estrada Municipal
AVR-330 que dá acesso ao Bairro Andrade e Silva, uma vez que
nesta foi realizado uma das etapas do programa “Melhor
Caminho” e que a sua manutenção se faz extremamente
necessária.

Para que o mesmo estude a possibilidade de estar colocando um
redutor de velocidade na rua Acre esquina com a rua Domiciano
Santana, além de providenciar a regularização do piso na referida
esquina.

Para que o mesmo estude a possibilidade de estar colocando o
nome da cidade nos acessos pelo trevo da rodovia Castelo
Branco, uma vez que a sinalização através de letras pré-
moldadas facilitaria o acesso dos turistas a nossa cidade.

GILBERTO DIAS SOARES

Para que inicie o plantio de árvores na Rua Carmem Dias Faria,
em toda a sua extensão, a fim de atender reclamos dos
munícipes que transitam pela mesma debaixo de sol. Para que
seja aberta mais uma faixa de pista, no sentido centro-bairro
(rua Santa Catarina/Carmen Dias Faria, desafogando assim o
trânsito naquela região, após os devidos estudos de impacto de
vizinhança e ambiental. No mesmo sentido seja oficiado à
Secretaria do Meio Ambiente no que diz respeito à arborização
da rua acima citada.

Para que determine que o cemitério local seja vigiado por guardas,
onde neste início de ano já ocorreram alguns furtos em seu
interior de imagens sacras, etc., atendendo a pedido de munícipes
que procuram este Vereador para tal.

Para que determine com urgência ao setor competente da
Secretaria de Obras e/ou Sistema Viário, a recuperação do leito
carroçável da rua Mônaco, onde os moradores da mesma não
conseguem sequer retirar seus veículos da garagem, havendo
vazamento de esgotos em decorrência das erosões existentes
por ocasiões de chuvas ocorridas no período.

Para que determine com urgência ao setor competente das
Secretarias de Obras e/ou Sistema Viário e Agricultura, a
recuperação do leito carroçável da estrada vicinal Fazenda Rio
Novo, e operação tapa-buracos.

Para que seja feita a capina na rua Mato Grosso, ao lado da
escola do Matilde Vieira, onde o mato já se apresenta alto.

Para que seja procedida a capina e limpeza do córrego existente
na Rua Zico de Castro, próximo à Igreja Evangélica.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA

Para que estude a possibilidade de interceder junto ao Governo
do Estado para que o mesmo faça a doação de uma base móvel
para a Polícia Ambiental de Avaré, para ser utilizada no
atendimento e fiscalização de toda a região.

Para que estude a possibilidade de interceder junto ao Governo
do Estado para que o mesmo faça a doação de uma base móvel
para o Corpo de Bombeiros de Avaré, para o atendimento aos
freqüentadores da Represa Jurumirim, pois durante o verão o
atendimento aos turistas, banhistas e campistas fica prejudicado
já que as viaturas existentes têm de atender as ocorrências de
toda a região.

JÚLIO CÉSAR THEODORO

Para que determine ao setor competente da administração que
sejam trocadas lâmpadas nos postes de iluminação pública da
Rua Paulo Paschoal - Bairro Brabância, cuja rua está muito
escura. Ressalto que tal indicação foi obtida no ano passado
durante exibição do Programa “Bom Dia Cidade” da Rádio Avaré,
entretanto nenhuma providência foi tomada por parte do Setor
Competente da Administração anterior.

Para que estude a possibilidade de urbanizar a praça do Bairro
Duílio Gambini que, segundo moradores, está totalmente
abandonada e com o mato alto. Cabe ressaltar que tal pedido já
havia sido feito à administração municipal anterior, porém, este
vereador fez uma visita in loco e constatou que o problema
persiste e com agravos, já que neste período de chuvas a
vegetação tende a crescer com maior intensidade.

Para que determine ao setor competente da administração que
seja desenvolvido um projeto de conscientização dos
proprietários de cães em nossa cidade, com intuito de que os
mesmos sejam responsáveis pelos cães soltos nas ruas, bem
como pelas sujeiras que os mesmos produzem. Ressalto que tal
indicação foi obtida no ano passado durante exibição do
Programa “Bom Dia Cidade” da Rádio Avaré, entretanto nenhuma
providência foi tomada por parte do Setor Competente da
Administração anterior.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI

Para que estude a possibilidade de denominar uma rua da cidade
com o nome do saudoso Sr. Antônio Morgato, ferroviário que por
muitas décadas residiu em Avaré e que foi o responsável pelo
plantio de uma paineira na Praça Professor Guaraciaba Amorin,
no ano de 1914, árvore essa que viveu por muitos anos e, como
toda árvore tem seu destino, um dia não suportou os longos
anos de existência e veio a morrer. Ressalto que tal indicação foi
feita à administração municipal anterior, porém acabou não
atendida.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA

Para que redenomine o Parque Industrial de Avaré com o nome
de JORGE GONÇALVES SERODIO, industrial pioneiro em nossa
comunidade, que através de seus produtos, especialmente a
roçadeira de arrasto, levou o nome de nossa cidade para vários
lugares inclusive ao exterior.

Para que denomine vias públicas de nossa cidade com os nomes
dos membros da família PIRES BATISTA, por tratar-se de família
numerosa e tradicional em nosso município, a saber: ORLANDO
PIRES BATISTA, GERTRUDES DE JESUS e JOSÉ ANSELMO.

REQUERIMENTOS

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE

Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Antonio Duarte Nogueira
Junior M.D. Secretario de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, para que o mesmo possa interceder junto à empresa
Mercosilos – Industria e Comercio de Maquinas Ltda. no sentido
de solicitar todo empenho possível na instalação do secador de
grãos e das maquinas de pré-limpeza na unidade da CEAGESP
de Avaré. Justificativa: O pedido justifica-se e tem razão de ser
pois a unidade dispõe no momento de apenas um secador de
grãos que será insuficiente para atender a demanda local e
regional, uma vez que a safra já se iniciou e poderá se configurar
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como uma das maiores da historia.

Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Saulo de Castro Abreu
Filho M.D. Secretário Estadual da segurança Pública, para que o
mesmo informe a esta casa de leis sobre a possibilidade de
estar disponibilizando equipamentos de vídeo conferência
utilizados para auxiliar a justiça na realização de audiências,
para que assim como já ocorre em alguns municípios tenhamos
uma grande economia aos cofres públicos bem como a adoção
desta medida irá contribuir de forma significativa com a redução
no transporte de presos pelas ruas de nossa cidade.

Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Nagashi Furukawa M.D.
Secretário Estadual da Administração Penitenciária, para que o
mesmo informe a esta casa de leis sobre a possibilidade de
estar disponibilizando equipamentos de vídeo conferência
utilizados para auxiliar a justiça na realização de audiências,
para que assim como já ocorre em alguns municípios tenhamos
uma grande economia aos cofres públicos bem como a adoção
desta medida irá contribuir de forma significativa com a redução
no transporte de presos pelas ruas de nossa cidade.

Seja oficiado ao Senhor Carlos Jorge Bortolini, M.D. Diretor da
Empresa Mercosilos Industria e Comercio de Maquinas Ltda.,
para que o mesmo informe a esta casa de leis, sobre a
possibilidade em reduzir ao máximo o prazo de instalação do
secador e das maquinas de pré-limpeza, na unidade da CEAGESP
de Avaré. Justificativa: Atualmente somente um secador
encontra-se em funcionamento o que será insuficiente para
atender a demanda local e regional em face da grande safra de
grãos, que devera se configurar neste ano.

Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito
Silvestre, M.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
para que o mesmo informe a esta casa de leis, sobre a renovação
dos convênios com as Entidades Assistenciais do município,
uma vez que varias entidades mantém o seu trabalho durante o
ano todo e, portanto quanto antes o repasse for feito, por menos
dificuldades elas passarão.

Seja oficiado a Empresa de Telecomunicações de São Paulo S/A
– Telefônica para a mesma possa estar estudando a possibilidade
de instalação de um telefone publico em frente à Granja Saito,
localizada na Rodovia João Mellão. Justificativa: Esta empresa
que emprega centenas de trabalhadores e muitos deles que são
residentes no próprio local necessitam deste aparelho para que
possam diminuir suas dificuldades em comunicação com
parentes que residem na cidade de Avaré.

Seja oficiado a Empresa de Telecomunicações de São Paulo
S.A. – Telefônica para a mesma possa estar enviando técnicos
ao município, com a finalidade de executarem serviços de
manutenção nos aparelhos de orelhões públicos, uma vez que
muitos estão danificados e sem a devida manutenção.

Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito
Silvestre, M.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
para que o mesmo informe a esta casa de leis qual será a data
prevista para a realização de obra de pavimentação asfáltica e
iluminação  na via de ligação do bairro Ipiranga com o bairro Vera
Cruz. Justificativa: Esta obra de ligação a estes dois bairros foi
realizada em sua gestão anterior, portanto nada mais justo
concluí-la neste mandato.

Seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito
Silvestre, M.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
solicitando ao mesmo que estude a possibilidade de estar
instalando luminárias na estrada que dá acesso a Fundação Pe.
Emílio Immos; uma vez que toda a linha de energia elétrica que
passava pela fundação foi transferida para as margens da
estrada, possibilitando assim a iluminação do local com baixo
custo para a Prefeitura. Justificativa: É que a falta de iluminação
no local coloca em risco a integridade física dos meninos que
pertencem à instituição, uma vez que os mesmos costumam
transitar por aquele local durante a noite.

Que o mesmo mantenha fechado o portão sul (perto do Camping)
do Bairro Costa Azul, pois segundo os moradores, com a abertura
definitiva do referido portão no início do mês de fevereiro a
segurança do local ficou prejudicada, principalmente com o
advento do carnaval, havendo um aumento considerável de
ocorrências, como direção perigosa, arrombamento de carros,
invasões de casas,  furtos e havendo até um homicídio. Ficando
desta forma, inútil a vigilância no portão principal feita pelos
porteiros e policiais militares.

Seja oficiado às Prefeituras, Câmaras Municipais, Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e  Caixa Econômica Federal dos
municípios atendidos pela jurisdição do Juizado Especial Federal,
solicitando apoio na concretização da implantação do mesmo no
município de Avaré.

Para que o mesmo informe a esta casa de leis, sobre a
possibilidade de estar criando um ponto de táxi em frente ao
hospital geral, uma vez que vários munícipes dirigem-se ao local
diariamente e assim teriam mais uma opção de transporte, bem
como promover uma revisão e atualização da legislação vigente
que disciplina a concessão de ponto aos taxistas.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI – VICE-
PRESIDENTE

Para que encaminhe ao setor competente da administração,
pedido de estudos para a viabilização de transporte aos sábados
para os integrantes do Programa Geração de Renda do Jardim
Paineiras, para que os mesmos possam expor seus trabalhos
na feira do Largo São João.

Para que encaminhe ao setor competente da administração,
pedido de construção de mais duas salas no Centro Comunitário
do Jardim Paineiras.

Informe se existe uma pessoa responsável pelo Centro
Comunitário do Jardim Paineiras, uma vez que, quando moradores
querem alugar o salão, não sabem a quem se dirigir.

Para encaminhe ao setor competente da administração, pedido
de informações acerca do projeto “Geração de Renda” que vinha
funcionando no Centro Comunitário do Jardim Paineiras.

Pedido de designação de mais monitores para o desenvolvimento
de novas atividades no Centro Comunitário do Jardim Paineiras,
principalmente em se tratando de práticas esportivas como
ginástica, caminhadas, etc.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA

Seja consignado nos Anais desta Casa de Leis VOTO de louvor
às mulheres pela passagem do DIA INTERNACIONAL DA MULHER,
comemorado anualmente no dia 8 de março. REQUEIRO mais
que, do deliberado seja organizada pela Secretaria Geral desta
Casa, Sessão Solene no dia 8 de Março de 2005 (terça-feira) na
qual serão outorgados Diplomas de Honra ao Mérito a
personalidades que se destacaram e ainda continuam se
destacando na sociedade atuando em prol de nosso município.
Do deliberado em Plenário, solicito que cada vereador desta
Casa, indique os nomes de três personalidades a serem
homenageadas na data supra.

Solicitando para que num curto espaço de tempo faça com que
as farmácias dos Postos de Saúde dos bairros voltem a funcionar
normalmente, e que o fornecimento de medicamentos não fique
concentrado só no Centro de Saúde da Rua Acre. Este
requerimento se justifica diante dos transtornos que a
centralização da distribuição de medicamentos tem causado para
muitos pacientes, uma vez que nem todos dispõem de condições
para se locomover de um determinado bairro que possui Posto
de Saúde, até o Centro de Saúde I de Avaré (Rua Acre) para
conseguir remédio.

GILBERTO DIAS SOARES

Que seja oficiada a imprensa jornalística “A Comarca”, nas
pessoas de seus diretores Sr. Alexandre Tanigushi e Maria Helena
Seconi, pela mudança para seu novo endereço ampliando suas
instalações e gerando novos empregos em nossa cidade.

Que informe em caráter de urgência a esta Casa de Leis o
motivo pelo qual está sendo enterrado o “Relógio de Sol” que
fica ao lado da escola Maneco Dionísio, e que seja imediatamente
suspenso o aterro do mesmo até que sejam esclarecidos os
motivos de tal obra, pois o cito relógio foi doado pelo imperador
japonês no ano de 1958 e faz parte não só da história avareense
mas também do patrimônio turístico de nossa cidade, devendo
ser preservado e respeitado como tal.

Seja oficiado a Assembléia do Estado de São Paulo,
especialmente ao Deputado Salim Antonio Curiati, para que seja
elaborada emenda na referida Lei nº 2.090, de 27 de agosto de
1.979, constando no Artigo 2º , incisos proibitivos a instalações
de indústrias na represa de Jurumirim. Nas minhas pesquisas e

conversas com várias personalidades do município, a  pessoa
do Sr. RAMES NASSAR, que foi um defensor da represa de
Jururimim, tendo inclusive na oportunidade da votação do projeto
de Lei contra a instalação da empresa BRASKRAF, as suas
custas, levado para o plenário da Assembléia Legislativa de São
Paulo, amostras da água da represa, dando conta de mais de
hum milhão de pessoas se beneficiavam na época, da represa.
Mesmo que de maneira simples, nesta oportunidade, cabe a
esta Augusta Casa o reconhecimento a tão brava que foi a
atitude do Sr. Rames Nassar.

Que informe se o “Programa da Renda Mínima”, irá prosseguir. O
presente requerimento é necessário, visto que várias famílias
carentes e beneficiárias do programa questionaram este
Vereador quando em visitas em suas residências, onde algumas
famílias já estão passando por sérias dificuldades, como falta
de alimentos em suas despensas.

Que seja oficiado ao Sr. Dr. PAULO ARAUJO NOVAES FILHO,
pela sua eleição como Presidente a frente da UNIMED de Avaré,
desejando ao mesmo sucesso de um profícuo mandato.

Que seja oficiado a empresa Telefônica, concessionária de
telefonia na cidade, para que em caráter de urgência proceda
os necessários reparos na sua rede de telefonia, na rua Rio
Grande do Sul, onde após a construção do “calçadão”, os fios
ficaram dependurados parecendo “gambiarra”. No mesmo sentido
para que a referida concessionária providencie a retirada do
poste existente defronte a empresa “Magazine Luiza”, do meio
da calçada, que vem dificultando o trânsito de passantes pela
mesma, além de prejudicar o belo visual que predomina na mesma
rua.

Que seja oficiado ao Sr. CELSO GIGLIO e a toda diretoria da
Associação Paulista dos Municípios, pela sua eleição na qualidade
de Presidente, para o biênio 2005/2008, desejando sucesso de
um profícuo mandado nessa nova empreitada, como se
comprovou na sua administração anterior.

Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre solicitando ao mesmo que por intermédio das secretarias
de Turismo e Esportes oficiem aos clubes de futebol da Capital
do Estado, o interesse de Avaré em recebê-los para que os
mesmos façam a sua pré-temporada, visto que nossa  cidade
dispõe de bons hotéis e de campos de futebol aptos para
treinamentos, e viabilizando se possível uma parceria a fim de
adequar os estabelecimentos para as finalidades esportivas.
No mesmo sentido, que os secretários das secretarias acima
citadas viabilizem a vinda de campeonatos estaduais e nacionais
de basquetebol e voleibol, mesmo porque Avaré tem bons
ginásios com quadras para tal fim, bem como a Estância Turística
poderá colher bons frutos com a projeção que eventos como
esses poderão dar, além é claro, dos dividendos para o comércio
como um todo.

Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre solicitando  ao mesmo, que por intermédio do setor
competente da administração, proceda estudos orçamentários
e financeiros sobre a redução da taxa de iluminação pública.
Pois como circulou pela cidade a informação que a nova
administração municipal iria reduzi-la, durante o recesso
parlamentar este vereador foi questionado sobre a redução da
referida taxa.

Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre, no sentido de construir uma Casa Abrigo do Menor,
para atender meninos e meninas. Ao que consta, já existe uma
área dentro da cidade destinada para tal obra, e que com a
construção haverá economia aos cofres municipais no tocante
ao pagamento de aluguéis.

Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento do Sr. AMILCAR MONTGNOLI,
falecimento ocorrido em Avaré, no dia 20 de janeiro, fato esse
que causou grande consternação perante todas as camadas
sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente
relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui
radicada.

Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre, no sentido de determinar a derrubada do muro em
área verde localizado à rua Júlio Figueiredo ao lado da escola
Rudolf Lanz.

Que seja oficiado ao Exmo Sr. Governador do Estado de São
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Paulo Geraldo Alckmin, para que viabilize a construção de
hangares no aeroporto “Comandante Luiz Gonzaga Lutti”, com
adaptações com salas de aulas para formação de pilotos de
aeronaves. É de se notar que Avaré possui aeroporto que
comporta receber aeronaves turbo e a jato e que com a
construção do hangar, o aluguel do mesmo poderia ser revertido
para a manutenção do próprio e para a escola de pilotos, além
de alojamentos para professores, alunos e pilotos, com retorno
para a economia do município. De outro lado, o Aeroclube de
Avaré será reativado, podendo receber aeronaves na qualidade
de depositário fiel da Receita Federal. Sendo o aeroporto mais
aproveitado como em outras cidades que possuem aeroportos,
poderá se tornar um ponto turístico, melhorando a comunicação
do município com outras cidades, ajudando no desenvolvimento
da cidade como estância turística. Outrossim, seja formada uma
comissão para fazer gestão junto aos órgãos governamentais
para viabilizar o pleito acima exposto. Do deliberado seja oficiado
o Departamento de Aviação Civil (DAC).

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA

No sentido de providenciar junto ao setor competente da
administração a colocação de uma depressão na esquina da
rua Amazonas com a rua Rio de Janeiro e uma placa indicativa
de PARE, na esquina da rua Amazonas com a rua Pará, pois em
ambas as esquinas já ocorreram vários acidentes por falta das
devidas sinalizações.

Que seja oficiado ao Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito
Silvestre, no sentido de que seja criada uma escola de peão de
rodeio no recinto da EMAPA, pois apesar dessa modalidade ser
muito difundida em nossa região  Avaré não possui um centro de
formação nessa área, sendo que a criação dessa escola
contribuiria não somente para a formação de profissionais, mas
também para o aquecimento do comércio local com a vinda de
alunos de toda a região.

No sentido de construir cobertura e implantar iluminação na
quadra esportiva da Instituição Vera Cruz, pois assim as crianças
e jovens assistidos pela entidade poderiam utilizar a quadra
mesmo em dias de chuva ou de muito sol.

No sentido de disponibilizar para o uso exclusivo da Secretaria
Municipal de Esportes, os seguintes veículos: um carro, um
ônibus, um micro ônibus e um caminhão baú, sendo que este
último seria somente para uso durante os Jogos Regionais, pois
não tendo veículo próprio para o transporte de atletas a secretaria
fica na dependência da disponibilidade dos veículos de outras
secretarias, o que dificulta em muito o agendamento dos jogos
dos campeonatos que as equipes competitivas estejam
participando.

No sentido de que sejam construídas quadras poli esportivas
nos bairros periféricos da cidade, possibilitando que os
moradores possam utilizá-las graciosamente e que assim seja
ainda mais acessível à prática esportiva que é tão importante
para a saúde e o bem estar da população.

No sentido de que sejam construídos campos de futebol de areia
com iluminação nos bairros Bonsucesso, Vila Jardim, Jardim
Vera Cruz e Vila Operária.

No sentido de que seja dada atenção aos campos de futebol dos
bairros periféricos de nossa cidade, sendo que a maioria deles
necessita de reforma ou construção de vestiários, colocação e
reforma dos alambrados, reforma dos gramados e caseiros para
cuidarem dos campos.

No sentido de providenciar a reforma do barracão onde
funcionava a marcenaria do Centro Social Urbano (CSU) e a
volta do funcionamento da mesma.

No sentido de providenciar a construção de uma pista de skate
com vestiários atrás do Campo Municipal, construção esta
justamente reivindicada pelos skatistas de Avaré, pois não existe
um local apropriado para a prática desse esporte tão difundido
entre nossos jovens.

JÚLIO CÉSAR THEODORO

No sentido de interceder junto ao Governo do Estado para a
construção de uma quadra poli esportiva na Escola Estadual
“Duílio Gambini”, pois a escola não possui local para a prática
esportiva de seus alunos, e como todos nós sabemos o esporte
é essencial não só para o desenvolvimento físico, mas também

para o desenvolvimento psicológico e social de nossas crianças.

Que seja oficiado à gerência da Sabesp de Avaré que verifique
através do setor competente o porquê dos constantes
transbordamentos da estação elevatória localizada na Praça
Augusto Zanforlim, no Conjunto Habitacional Duílio Gambini, que
tem  provocado o acúmulo de água fétida às margens da Rua
Mazzoni Negrão, problema que tem gerado inúmeras reclamações
chegadas ao conhecimento deste vereador.

Para que, por intermédio do setor competente da administração,
providencie vistoria e reparos nas ruas do Conjunto Habitacional
Duílio Gambini, principalmente na imediações da Praça Augusto
Zanforlim, (Rua Mazzoni Negrão), onde tem ocorrido acúmulo de
água fétida devido aos constantes transbordamento da estação
elevatória de esgoto da Sabesp, problema que tem gerado
inúmeras reclamações chegadas ao conhecimento deste
vereador.

No sentido de construir um Centro Comunitário no Jardim Paraíso,
visto que o referido bairro encontra-se carente de local para a
realização de eventos sociais, esportivos e de lazer, bem como
para a realização de cursos e palestras entre outras atividades.

No sentido de construir um Centro Comunitário na Vila Jardim,
visto que o referido bairro encontra-se carente de local para a
realização de eventos sociais, esportivos e de lazer, bem como
para a realização de cursos e palestras entre outras atividades.

No sentido de construir um Centro Comunitário que atenda a
população dos bairros Brasil Novo, Brabância e Vila Operária,
visto que os referidos bairros encontram-se carentes de locais
para a realização de eventos sociais e esportivos e de lazer,
bem como para a realização de cursos e palestras entre outras
atividades.

No sentido de construir um Centro Comunitário no Bairro Alto,
visto que o referido bairro encontra-se carente de local para a
realização de eventos sociais e esportivos e de lazer, bem como
para a realização de cursos e palestras entre outras atividades.

Que seja oficiado a Telefônica, no sentido de proceder a
instalação de um telefone público na Rua Acre, esquina com a
Rua Piauí.

Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre que, por intermédio da Vigilância Sanitária do Município
de Avaré, envie a esta Casa de Leis cópias das autorizações de
funcionamento do Hotel Berro D’Água expedidas no exercício
de 2004 a 2005.

Para que o mesmo, por intermédio da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, informe a esta Casa de Leis se aquela secretaria
tem conhecimento dos fatos de que o Hotel Berro D’Água está
despejando dejetos e substâncias supostamente geradas por
aquele, bem como informar quais providências estão sendo
adotadas.

Que seja oficiado à Companhia Telefônica, solicitando aos
mesmos que seja colocado um telefone público, tipo “Orelhão”
no Centro do Bairro Pedra Preta, localizado neste Município,
informando que naquele local não existe nenhum orelhão para
atender a toda aquela comunidade.

Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre solicitando ao mesmo que, junto ao Setor Competente
da Administração, realize estudos quanto à possibilidade de
ampliar a abrangência da Zona Azul no trecho da Rua Rio de
Janeiro, compreendido entre as Ruas Piauí e Ceará, devendo
abranger, na verdade, todo o quadrilátero existente nas
proximidades do Centro Administrativo, uma vez que muitos
motoristas estão encontrando dificuldades para estacionarem
seus veículos.

Solicitando ao mesmo que informe a esta Casa de Leis quanto a
possibilidade de que, por intermédio da Secretaria Municipal de
Esportes, seja autorizado que o Campo de Futebol da EMAPA,
que antes era dirigido pelo funcionário público “Francês” e que
atualmente está abandonado precisando de manutenção em seu
gramado, passando-o para a equipe que é tradicional, com muitos
anos de fundação, no Bairro Alto, popularmente conhecido como
“Ponte Preta” e que não tem campo para desenvolver as suas
atividades, disputar jogos nem realizar torneios.

Que seja oficiado à empresa circular Viação Vale do

Paranapanema Ltda., para que as linhas dos Bairros Brabância
e Vila Jardim voltem a circular de 20 em 20 minutos como era de
praxe, pois os moradores dos bairros em questão teriam maior
facilidade em se deslocar até o centro da cidade e assim poder
honrar com os horários de compromissos, visto que a maioria
deles utilizam o ônibus para se locomover até os locais de
trabalho.

No sentido de disponibilizar uma Perua Kombi para atender as
crianças da Instituição Vera Cruz, pois trata-se de uma entidade
sem fins lucrativos que cuida de crianças carentes e que
necessita de um veículo para facilitar o atendimento médico,
odontológico e também a integração dos internos com a
sociedade, pois viabilizaria a participação dos mesmos em
eventos culturais, esportivos e de lazer extra entidade.

Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito
Silvestre, para que o mesmo solicite junto ao setor competente
da administração, para que seja revogada a Portaria Conjunta nº
001, de 25 de março de 2004, a recolher ISSQN relativo à obra
de construção civil qualificativa.  Pois a mesma foge da realidade
de nosso município, comparando-se a cobrança do mesmo com
a praticada na cidade de São Paulo.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI

Que sejam enviadas efusivas parabenizações à nova diretoria
da APAE de Avaré, que tomou posse recentemente para dirigir
no biênio 2005/2006 os trabalhos dessa exemplar entidade que
muito tem feito pelas crianças especiais de nossa cidade por ela
atendidas, e que certamente dará continuidade aos trabalhos e
projetos implantados pela ex-diretoria que obteve magníficas
conquistas em prol da entidade que hoje é referência regional no
atendimento a crianças excepcionais.

PESAR JORGE NASCIMENTO

PESAR JOSÉ FRANCISCO BATOCHIO

Que sejam enviadas efusivas parabenizações à ex-diretoria da
APAE de Avaré, na pessoa do Dr. Arthur Eigenheer da Costa e
demais componentes e conselheiros, pelo belíssimo trabalho
que todos realizaram enquanto estiveram a frente dessa
entidade que a cada dia tem se tornado uma referência no
atendimento às crianças excepcionais de nossa cidade e também
da região. Foram muitas as conquistas obtidas ao longo dos
últimos anos pela ex-diretoria da APAE, o que justifica o pedido
deste vereador para que esta Casa de Leis reconheça de forma
unânime o trabalho exemplar e as expectativas atingidas até
então.

PESAR OLIVIO ROTELLI

Que seja oficiado a todos os bancos do município para que
informe a esta Casa de Leis se durante o feriado prolongado de
Carnaval houve falta de dinheiro nos caixas eletrônicos das
agências e bancos 24hs, caso tenha havido que seja informado
quais providências serão tomadas para que isso não ocorra
novamente, pois sendo Avaré uma Estância Turística devemos
dar todas as condições de comodidade para que os turistas que
aqui venham passar as festas e descansar possam usufruir do
comércio local

Que seja oficiado à agência de Avaré do  Banco do Brasil S/A,
para que o mesmo disponibilize a linha de crédito de capital de
giro com recursos do BNDS, para empresas localizadas em
aglomerações produtivas, pois tal linha de crédito viabilizaria a
ampliação e criação de empresas de pequeno e médio porte
aumentando assim a oferta de empregos  em nossa cidade.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA

PESAR ORLANDO PIRES BATISTA

Que sejam oficiadas as Vigilâncias Sanitárias Municipal e Estadual
para que realizem inspeções no Bairro Santa Elizabeth,
especialmente nas imediações das Ruas Tonico Boava, Zico de
Castro e Arminda Giraldi, onde muitas residências encontram-se
infestadas com carrapatos devida à quantidade exagerada de
cavalos, caprinos e gado vacum soltos nas adjacências.

Ao prefeito para que esclareça se existem concursos abertos
para preenchimento de cargos no Município. Se positivo, que
informe quais são os cargos pendentes de preenchimento.

Ao prefeito para que esclareça quais os cargos ou funções que
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foram contratadas pessoas, recentemente, em empregos
temporários na municipalidade.

Ao prefeito para que crie Comissões Permanentes de Sindicância
e de Processos Administrativos, regulamentando as funções de
seus membros e os procedimentos, justamente para segurança
e maior celeridade em tais atos.

Ao prefeito para que crie o Setor de Dívida Ativa do Município,
justamente para aperfeiçoamento e melhores resultados, quer
para o Erário quer para o próprio contribuinte.
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Comunicado
A Secretaria Municipal de Educação comunica que
ainda existem vagas para o Jardim I (crianças de 4
anos), Jardim II (5 anos) e Pré-Escola (6 anos) no
CSU (Centro Social Urbano).
Os pais deverão fazer a matrícula de seus filhos
no próprio local, com os seguintes documentos:
Comprovante de Residência
Xerox da Carteira de Vacina
Xerox da Certidão de Nascimento

Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura da Estância Turística de Avaré

O Semanário
Oficial da
Estância

Turística de Avaré
também está
disponível na

internet.

Acesse:
www.prefeituraavare.sp.gov.br

A Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer informa que  a
Biblioteca Municipal “Profº
Francisco Rodrigues Dos
Santos” está funcinando todos
os sábados.

Comunicado
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A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, através de
seu setor jurídico procura re-
solver o impasse do famoso
portão eletrônico do Bairro
Costa Azul, que vinha causan-
do enorme polêmica.

É de conhecimento de to-
dos que a Câmara Municipal
de Avaré, aprovou a Lei nº
197/2001, de 05 de dezem-
bro de 2001. Esta lei de au-
toria do Poder Executivo, cria
o Bairro Costa Azul. Como
trata-se de um bairro não po-
deria estar funcionando o tão
propalado portão eletrônico.
O tal portão foi instalado para
impedir o acesso de visitan-
tes e turistas que não se iden-
tificassem junto ao Costa
Azul.

Analisando tecnicamente
a questão, advogados da Pre-
feitura estiveram no Bairro
Costa Azul na última sexta-
feira (dia 11) acompanhado
de viaturas policiais e maqui-
nários da Prefeitura, determi-
nando assim a retirada do

Prefeitura de Avaré assume de vez o
Bairro Costa Azul

portão, já que apenas alguns
moradores possuíam o con-
trole remoto. Assim feito a
Prefeitura retirou o portão e
os pilares que estão deposi-
tados no Camping Municipal,

mediante testemunhas.
Muito embora a Associa-

ção dos Moradores do Bair-
ro Costa Azul tenha tentado
liminar junto ao Fórum da
Comarca de Avaré, não con-

seguiram o objetivo que era
manter o portão eletrônico.
Alguns alegam que a retirada
poderá ocasionar problemas
como roubo em residências,
entre outros.

A Prefeitura pretende se
reunir com os moradores e
ouvir a todos, colocando sua
proposta que é firmar convê-
nio com a Sabesp para assu-
mir o controle da água e es-
goto do bairro, com a insta-
lação de fossas assépticas, de
acordo com a lei. Também é
intenção da Prefeitura revisar
toda a iluminação pública do
bairro, trocar lâmpadas quei-
madas, asfaltar as ruas atra-
vés do Plano Comunitário de
Melhoramentos (PCM),
construir o Calçadão na orla
da Represa, com a instalação
de banheiros, construção de
farol e outros melhoramentos,
inclusive com um ponto de
ônibus circular dentro do
bairro.  De acordo com as
intenções da Prefeitura, ôni-
bus de turismo não terão aces-
so ao bairro. Sobre a segu-
rança, a idéia é reforçar o
policiamento, já que o bairro
possui um posto policial mili-
tar, cujo efetivo é muito pe-
queno.

Como trata-se de um bairro não poderia estar funcionando o tão comentado
portão eletrônico

Em pouco tempo deverá
entrar em funcionamento em
Avaré a Central de Penas Al-
ternativas. A informação foi
passada na última sexta-feira
(dia 11) no Paço Municipal,
quando estiveram reunidos
representantes da Prefeitura,
a Juíza da 2ª Vara da Comar-
ca de Avaré, Renata Biagio-
ni, Mauro Rogério Bitencourt,
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária, e represen-
tantes da Câmara de Verea-
dores.

Mauro Bitencourt, que é

Avaré terá central de penas alternativas
diretor técnico de divisão do
Departamento de Reintegra-
ção Social da Secretaria,
anunciou que em meados de
março a Central já possa es-
tar funcionando. Com a Cen-
tral, as pequenas infrações em
que a Justiça condena o réu
a penas alternativas deve-
rá ser cumpridas através
de serviços para a comu-
nidade. “A Justiça já apli-
ca este tipo de pena em
Avaré, mas como não há
como fiscalizar o trabalho,
elas são convertidas em pa-

gamento de cestas básicas,
por exemplo”, disse Rena-
ta Biagioni, Juíza da 2ª
Vara. Com a Central de
Penas Alternativas será
possível fazer esta fiscali-
zação.

De início a Central po-
derá atender no mínimo de
100 prestadores de servi-
ços. De acordo com a con-
denação da Justiça estes
serviços poderão ser feitos
para o Poder Judiciário,
para a municipalidade,
para o Estado, ou ainda

para qualquer entidade
sem fins lucrativos. “É im-
portante salientar que este
tipo de pena será aplicada
para as condenações já
oriundas da Justiça. As pe-
nas alternativas não se apli-
cam a condenados a regi-
me fechado”, explicou
Mauro Bitencourt.  De
acordo com a Justiça, a
pena alternativa se aplica
apenas a pequenos delitos
como, acidentes de trânsi-
to, porte de entorpecentes,
pequenos furtos, entre outros.

O local de funciona-
mento da Central de Penas
Alternativas ainda não foi
definido. A Prefeitura fica-
rá encarregada de ceder o
local e já apresentou duas
possibilidades para Secre-
taria de Administração Pe-
nitenciária. Um destes lo-
cais poderá ser no Centro
Administrativo e o outro
onde funciona atualmente a
Casa de Atenção a Mu-
lher, na Rua Maranhão,
que poderá ser fechada
por falta de demanda.
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A partir da próxima se-
gunda-feira (dia 21) a CDHU
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no), em parceria com a Pre-
feitura de Avaré, estará dis-
ponibilizando as senhas para
os interessados em se inscre-
ver para as 190 casas popu-
lares que serão construídas
em regime de mutirão.

As senhas serão distribu-
ídas nos dias 21, 22 e 23 de
fevereiro, das 8 às 17 horas,
no Centro Administrativo. As
inscrições estarão abertas a
partir do dia 24, mas é impor-
tante salientar que só pode-

Senhas para inscrição de casas populares
estarão disponíveis a partir do dia 21

rão se inscrever quem estiver
com a senha, por isso é im-
prescindível que os interessa-
dos compareçam no Centro
Administrativo nos dias 21, 22
e 23 para a aquisição da senha.

São 190 casas que serão
construídas na área do antigo
campo de pólo, ao lado do
Bairro do Camargo. A família
que se inscrever deverá ter
disponibilidade para trabalhar
na construção da casa, pois
as moradias serão erguidas
em regime de mutirão.

Para se inscrever o
candidato necessita ter fa-
mília constituída. A família

deve residir no mínimo por
três anos em Avaré. Caso
a família não resida no mu-
nicípio, é necessário que o
chefe da família trabalhe a
pelo menos três anos em
Avaré. O interessado não
poderá possuir financia-
mento de imóveis em qual-
quer parte do país e nem
ter sido atendido por pro-
gramas habitacionais da
CDHU. No caso de algum
membro da família ser por-
tador de deficiência, esta
deverá ser comprovada
através de laudo médico.
Para se inscrever é neces-
sário que a renda familiar
seja entre 1 e 10 salários
mínimos.

No próximo domingo (dia
20) será realizado no Cam-
ping Municipal a 1ª Copa
Verão de Luta de Braço. O
evento conta com o apoio da
Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, através das se-
cretarias de Esportes e Co-
municação.

O evento começa a partir
das 13h30 e a inscrição é gra-
tuita, podendo ser feita no lo-
cal. Estarão em disputa vári-
as categorias. No Masculino
até 65 kg, até 80 kg e acima
de 80 kg. No Feminino será

Domingo acontece a Copa
Verão de Luta de Braço

uma categoria única.
Haverá premiação com

troféus personalizados para
os três primeiros colocados
de cada categoria. Os 50 pri-
meiros inscritos receberão
uma camiseta do evento.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Avaré estará reali-
zando no dia 5 de março a
primeira campanha de doação
de sangue de 2005. A campa-
nha será realizada em um único
dia, das 8 às 13 horas, no Posto
de Saúde da Rua Acre.

Para ser um doador de
sangue a pessoa precisa ter
entre 18 e 60 anos, pesar aci-
ma de 50 kg e estar bem ali-
mentado. Não podem doar
quem já teve hepatite ou cha-
gas, usuário de drogas, ou
quem esteja com alguma vi-
rose. Os doadores devem
comparecer no dia com o RG.

A doação de sangue pas-
sa por cinco fases: a primeira
é a identificação; a segunda
fase é a avaliação com a to-
mada de pulso e pressão ar-

Secretaria da Saúde realiza
campanha de doação de sangue

terial; depois é feito o hema-
tócrito, onde se verifica se o
paciente está com anemia;
posteriormente é feita a tria-
gem clínica que é realizada
por médicos e assistente so-
cial devidamente treinados;
por último é feita a coleta pro-
priamente dita. Ao final da
doação os doadores recebem

um lanche.
A Campanha é uma inici-

ativa do Serviço Social da
Saúde, tendo colaboradores
voluntários o Escritório Tro-
piano, que colabora com a
distribuição de panfletos e na
inscrição dos doadores, e do
Lion Clube, que fornece as
faixas para divulgação.

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da
Estância Turística  de

Avaré no Paço Municipal
e nas Bancas de Jornais da

cidade
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Há alguns dias a Prefeitu-
ra da Estância Turística de
Avaré abriu inscrições para
constituir uma frente de tra-
balho. Mais de 800 pessoas
procuram o Centro Adminis-
trativo para se inscreverem.
Não houve cobrança de taxa
de inscrição e ainda foram
cedidas fotos graciosamente
para quem não tinha.

As provas foram realiza-
das e os 50 aprovados reali-
zaram exames médicos e já
estão sendo chamados para
iniciar os trabalhos de limpe-
za, capinagem nas ruas e

Frente de Trabalho inicia limpeza de praças
e locais públicos

logradouros públicos da cida-
de. Existem locais que preci-
sam ser retocados e capina-
dos com urgência, como é o
caso da Praça do Cristo Re-
dentor. Mas somente agora,
após todas as providências de
praxe tomadas, como deter-
mina a lei, é que a Prefeitura
pôde dar início a este traba-
lho tão importante que é a lim-
peza pública em todas as pra-
ças e ruas de Avaré. A expec-
tativa é de que num prazo de
15 ou 20 dias a população já
deva sentir a diferença do tra-
balho realizado

Visando completar o seu
quadro de funcionário, a Pre-
feitura da Estância Turística
de Avaré está contratando
médicos e professores atra-
vés de contrato por prazo
determinado.

Na área da Saúde são
duas vagas para ginecologis-
ta, reumatologista, endocrino-
logista, pediatra, ortopedista,
neurologista e dermatologis-
ta, e uma vaga para gastro-
enterologista. A prova acon-
tecerá no dia 27 de fevereiro,

Prefeitura abre inscrições
para contratação de

médicos e professores
às 9 horas, na Escola Anna
Novaes, na Rua Paraná,
2.155. A prova será escrita com
testes de múltipla escolha.

Na área da Educação são
dez vagas para professor
Monitor, quatro vagas para
professor de Educação Artís-
tica, e uma para professores
de Inglês, Português, Geo-
grafia. As inscrições já estão
encerradas e a prova aconte-
cerá no dia 20 de fevereiro,
às 9 horas, na Escola Anna
Novaes.

Nos dias 18, 19 e 20 de
fevereiro,  sempre às
20h30, o Teatro Municipal
da Estância Turística de
Avaré estará recebendo a
peça “Quem Matou
Amelie” encenada pelo
grupo teatral Lado B. Os
ingressos já estão a venda
no Acervo Sebo Livraria
(3732 0088), na Rua Rio
de Janeiro, 1.260, ao pre-
ço de R$ 3,00. No dia da
peça, na bilheteria do tea-

Teatro Municipal recebe a peça
“Quem Matou Amelie”

tro, o preço será de R$
5,00.

A peça tem texto de
Marcos Caruso e Jandira
Martini, os mesmos da fa-
mosa comédia Trair e Co-
çar é só Começar. O texto
conta a história de Walter
e Márcio, um ex-casal gay,

ambos escr i tores,  que
unem-se para escrever um
livro. Um é especialista em
policial e o outro em ro-
mance erótico. É uma co-
média ágil e suave. A peça
conta com a atuação de
Juliano Ramos e Adriano
Emerick.
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Depois de um levanta-
mento do Departamento de
Contabilidade da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré
foi confirmada que a dívida da
Prefeitura é de R$
14.310.541,48. Esses valo-
res são referentes a posição
em 31 de dezembro de 2004.

Do total deste montante
R$ 9.421.321,68 entra na dí-
vida de restos a pagar, onde
entra os pagamentos em atra-
so com fornecedores e pres-
tadores de serviço. O restan-
te, R$ 4.889.219,80, refere-
se a dívida confessada, onde
entram os pagamentos em
atraso com o INSS, FGTS,
PASEP e alguns contratos de
parcelamento de dívida, como

Confirmada: Dívida da Prefeitura de Avaré
ultrapassa R$ 14 milhões

com a Sabesp, BNDS e Justiça.
Com relação a dívida con-

fessada existem contratos de
parcelamento que deixam a
Prefeitura endividada até de-
zembro de 2013, como é o
caso da dívida de um preca-
tório com o Juízo de Direito
da Comarca de Avaré. O va-
lor inicial desta dívida era de
R$ 32.474,27, mas resta ain-
da a pagar R$ 28.558,54, ou
seja, apenas uma pequena
parte da dívida foi paga. Fa-
tos como este se repete em
outros contratos, como com
a Sabesp. De uma dívida to-
tal de R$ 576.167,78, ainda
resta para a Prefeitura pagar
R$ 528.503,18. Isto com-
promete o orçamento da Pre-

feitura até maio de 2012.
Com a Receita Federal exis-
te a dívida com o PASEP. Ini-
cialmente esta dívida era de
R$ 1.228.385,90, apesar de
já terem sido pagas 12 par-
celas, ainda resta a pagar R$
1.226.950,28, isto porque só de
juros ainda existem R$
306.374,20 para serem pagos.

Com o BNDS a adminis-
tração anterior assumiu uma
dívida no valor R$
857.700,00 e deste montan-
te não pagou uma parcela se-
quer, deixando toda a dívida
para administrações futuras,
não só comprometendo ape-
nas esta gestão, mas também
a próxima, pois a dívida vai
até fevereiro de 2011.

O cemitério municipal de Avaré está em estado deplorável, inclusive
com o muro do fundo praticamente desabando. Em alguns pontos o

fechamento é feito por apenas alguns tapumes, permitindo facilmente
a entrada de vândalos. Para resolver a situação a Prefeitura, em breve

estará providenciando a reconstrução do muro.

Prefeitura providenciará reconstrução
do muro do cemitério municipal

O Programa Saúde da
Família (PSF) implantado em
Avaré será remodelado. Essa
remodelação se faz necessá-
ria e obrigatória, pois com é
a rescisão de contrato obri-
gatória dos funcionários. Isto
ocorre em virtude do fim do
convênio com o CATI (Clu-
be Avareense da Terceira
Idade), que venceu no dia 31
de dezembro de 2004. Para
que seja feito um novo con-

PSF de Avaré será
remodelado

trato existe a obrigatoriedade
de se rescindir os contrato
com os funcionários e realizar
o acerto de aviso prévio e férias.

A informação se faz ne-
cessária devido a um grande
número boatos de que as uni-
dades do PSF em Avaré se-
riam fechadas. Esta informa-
ção não procede, o que na
verdade ocorre é uma reade-
quação do programa com o
fim do contrato anterior.


