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Depois de 50 anos Avenida
Getúlio Vargas recebe asfalto
Depois de 50 anos Avenida

Getúlio Vargas recebe asfalto
Estão encerrados os

trabalhos de pavimenta-
ção da Avenida Getúlio
Vargas, na Vila Jardim.
Apesar de ter mais de 50
anos, a avenida tinha re-
cebido pavimentação
em apenas um pequeno
trecho. Agora recebe a
pavimentação completa.
O loteamento Vila Ci-
dade Jardim foi funda-
do em 1956 e no local
existem moradores des-
de aquela época que
aguardavam a pavimen-
tação.

Avenida Getúlio Vargas existe desde 1956 e agora recebe a pavimentação
Para a pavimenta-

ção da avenida a Pre-
feitura realizou a colo-
cação de guias e sar-
jetas, para depois fina-
lizar o trabalho com a
pavimentação asfaltica.

Com o no asfalto a
Avenida Getúlio Var-
gas passa a fazer uma
importante ligação até
a Rua José do Patro-
cínio na Vila Esperan-
ça, que já está fase fi-
nal de licitação para
que todo o bairro seja
pavimentado.

MÁRIO BIXIGA
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Trabalhos para construção de
novas escolas estão adiantados

Já estão bastante
adiantados os trabalhos
para a construção de
duas novas escolas em
Avaré. A Prefeitura está
construindo uma nova
escola no Bairro Vera
Cruz e outra no Bairro
Paraíso.

Os trabalhos mais
adiantados acontecem
na escola do Vera Cruz,
já que a obra teve início
no ano passado. A es-
trutura do prédio está
evoluindo a cada dia.

A previsão é de que
em pouco tempo a nova
escola seja entregue.
Quando a escola estiver
pronta, beneficiará di-
versas crianças do Jar-
dim Vera Cruz, Residen-
cial Antonio Ferreira
Inocêncio, Nova Avaré
e Avaré I.

A futura escola con-
tará com oito salas de
aula, além de quadra po-
liesportiva e casa para o
zelador. Tudo isso cons-
truído em uma área de

Escola no Jardim Paraíso

Escola no Vera Cruz

Prefeitura trabalha na
pavimentação da Rua

Euclides da Cunha

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está com os tra-
balhos em pleno anda-
mento na Rua Euclides
da Cunha, no final do
Jardim São Paulo. A
Rua está recebendo
pavimentação asfaltica
no trecho que compre-
ende entre a Rua Bas-
tílio Ovídio Tardino,
até a Rua Paraíba, to-
talizando 700 metros.
Já foram encerrados
os trabalhos de colo-
cação de guias e sar-
jetas.

Com o asfalto, a
Rua Euclides da Cunha
beneficiará moradores

dos bairro São Judas II
e III, Jardim Pinheiros
e o final do Jardim São
Paulo.

O benefício tam-
bém se estenderá aos
moradores do Jardim
Paineiras, que poderão
chegar ao centro da ci-
dade sem ter a neces-
sidade de passar pela
Rodovia.

Outra preocupa-
ção da Prefeitura é com
a iluminação da rua que
atualmente é bastante
deficiente. Sendo as-
sim, tão logo o asfalto
esteja terminado, serão
implantadas novas lu-
minárias.

Com a pavimentação moradores do Jardim
Paineiras evitarão passar pela rodovia

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

870 metros quadrados.
No Paraíso a cons-

trução da escola come-
çou neste ano, mesmo
assim o trabalho não
pára no local. A terra-
planagem já está pronta
e em pouco tempo terá
início a construção da
parte estrutural.

A escola terá 874
metros quadrados e con-
tará com oito salas de
aula, quadra poliesporti-
va e casa do zelador.

A futura escola bene-

ficiará crianças dos bair-
ros Paraíso e Tropical.

Para a construção
das duas escolas a Pre-

feitura de Avaré contra-
tou, através de licitação,
empresas que estão re-
alizando os serviços.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, investido na melhoria
de praças e jardins, está
implantando mosaico
português na calçada da
Praça Juca Novaes.

Tradicional local da
cidade, onde está loca-
lizada o Paço Municipal
e a escola Maneco Di-
onísio, a Praça Juca
Novaes, apesar de exis-
tir há muitos anos tinha

Praça Juca Novaes ganha mosaico português
uma calçada de concre-
to que estava em vários
pontos quebrada, o que
dificultava a passagem
dos pedestres. Com a
implantação de mosaico
português, além de em-
belezar o local também
facilitará o tráfego de
pedestes.

A verba empregada
na obra é referente ao
repasse do DADE (ver-
ba da Estância Turística).

MÁRIO BIXIGA
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INEDITORIAIS

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 023/06

PROCESSO Nº. 207/06
Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos zero km, motor 1.0, inje-
ção eletrônica, 04 (quatro) portas, total flex, ano e modelo 2006,
cor branco glacial, conforme modelo padrão da frota municipal.
Data de Encerramento: 31 de maio de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 31 de maio de 2006, às 09:00 horas, no Dep.
de Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone (14) 3711-2507 ou Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de maio de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 015/06 – Processo nº. 149/06, 26 de
abril de 2006, a empresa TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TER-
RAPLENAGEM LTDA, no valor global de R$ 71.949,82 (setenta
e um mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois
centavos), objetivando a contratação da empresa para execu-
ção de guias, sarjetas moldadas e pavimentação asfáltica nas
ruas Glasgow e Haia.
Adjudicado em: 05/05/2006.

Tomada de Preço nº. 016/06 – Processo nº. 159/06, 28 de
abril de 2006, a empresa MARCOPOLO S.A., no valor global de
R$ 114.750,00 (cento e quatorze mil setecentos e cinqüenta
reais), objetivando a aquisição de um veículo tipo microônibus.
Adjudicado em: 04/05/2006.

Tomada de Preço nº. 019/06 – Processo nº. 170/06, 04 de
maio de 2006, a empresa MARCOPOLO S.A., no valor global de
R$ 136.880,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos e oitenta
reais), objetivando a aquisição de um veículo tipo microônibus.
Adjudicado em: 12/05/2006.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 029/05 – PROCESSO Nº. 323/05

Por um erro deste departamento, fica alterada itens da Cláusula
Primeira e Cláusula Segunda, referente à Tomada de Preço
nº. 029/05, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e
assinados pelo Sr. Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1- Relação de Materiais- Ensino Fundamental
ITEM Qde Unid DESCRIÇÃO                   UNITÁRIO    GLOBAL
06 2.400 Caixa Cola branca atóxica em embala- 3,50     8.400,00

gens de 40 gramas

1.2- Relação de Materiais- Educação Infantil
ITEM Qde Unid DESCRIÇÃO                   UNITÁRIO    GLOBAL
06 1.500 Caixa Cola branca atóxica em embala- 3,50    5.250,00

gens de 40 gramas

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO
“O valor global do presente contrato para educação fundamen-

tal é de R$ 141.198,00 (cento e quarenta e um mil centos e
noventa e oito reais), e o valor do presente contrato para
educação infantil é de R$ 69.202,20 (sessenta e nove mil
duzentos e dois reais e vinte centavos).”
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
1.1- Relação de Materiais- Ensino Fundamental
ITEM Qde Unid DESCRIÇÃO                  UNITÁRIO    GLOBAL
06 2.400 Unidades Cola branca atóxica em embala- 0,29     696,00

gens de 40 gramas

1.2- Relação de Materiais- Educação Infantil
ITEM Qde Unid DESCRIÇÃO                  UNITÁRIO    GLOBAL
06 1.500 Unidades Cola branca atóxica em embala- 0,29    435,00

gens de 40 gramas

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO
“O valor global do presente contrato para educação fundamen-
tal é de R$ 133.494,00 (cento e trinta e três mil quatrocen-
tos e noventa e quatro reais), e o valor do presente contrato
para educação infantil é de R$ 64.387,20 (sessenta e quatro
mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2006-
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de Con-
vite nº 162/05 – Processo nº 359/05, que faz entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a empresa C. M. SANTANA & CIA
LTDA, com prorrogação até 30 de abril de 2006.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 017/06 – Processo nº. 036/06 fica aditado no
valor de R$ 19.428,57 (dezenove mil quatrocentos e vinte e oito
reais e cinqüenta e sete centavos), para a empresa TRANSVA-
LE E PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, o que cor-
responde a aproximadamente 24,35% (vinte e quatro vírgula
trinta e cinco por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 03 de maio de 2006.

Convite nº. 029/06 – Processo nº. 056/06 fica aditado no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a empresa DOU-
GLAS BEGUETTO MARTELOZO ME, o que corresponde a apro-
ximadamente 17,10% (dezessete vírgula dez por cento) do va-
lor total adjudicado no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 03 de maio de 2006.

TERMO DE RESCISÃO DA PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO

Fica RESCINDIDA O TERMO DE PRORROGAÇÃO do contrato
de licitação na modalidade Dispensa nº 033/05 – Processo nº
095/05, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré o Sr. ERIK HENRIQUES, que objetiva a instalação da Dele-
gacia de Polícia do 3º Distrito.
Rescindido em: 02/05/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica RESCINDIDA O TERMO DE PRORROGAÇÃO do contrato
de licitação na modalidade Dispensa nº 036/05 – Processo nº
098/05, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré a Sra. NEUZA LICATTI JUBERTO, que objetiva a instala-
ção da Delegacia de Polícia do 1º Distrito.
Rescindido em: 02/05/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 013/04 – Processo nº. 061/04 fica aditado
no valor de R$ 201.351,57 (duzentos e um mil trezentos e
cinqüenta e um reais e cinqüenta e sete centavos), para
a empresa FUTURE KIDS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 13,89 % (treze
vírgula oitenta e nove por cento) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 24 de março de 2006.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 065/06 – Processo nº. 145/06, 19 de abril de 2006,
a empresa ESCRILIMPHI MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIMPEZA
E HIGIENE OSASCO LTDA ME, no valor global de R$ 73.591,75
(setenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e
cinco centavos), objetivando a aquisição de materiais de limpeza
para o ensino fundamental, educação infantil e para as creches.
Adjudicado em: 25/04/2006

Convite nº. 067/06 – Processo nº. 150/06, 26 de abril de 2006,
a empresa FUTURE CLICK- ENSINO TÉCNICO DE INFORMÁTI-
CA EDUCACIONAL LTDA, no valor global de R$ 79.104,00 (se-
tenta e nove mil cento e quatro reais), objetivando a contratação
de empresa especializada em serviços de informática administra-
tiva com fornecimento de software de gerenciador escolar.
Adjudicado em: 02/05/2006

Convite nº. 071/06 – Processo nº. 155/06, 20 de abril de
2006, a empresa ESCRILIMPHI MATERIAL DE ESCRITÓRIO
LIMPEZA E HIGIENE OSASCO LTDA ME, no valor global de R$
44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais), objetivando
a aquisição de 354 pacotes de papel sulfite.
Adjudicado em: 26/04/2006

Convite nº. 073/06 – Processo nº. 157/06, 24 de abril de 2006,
a empresa HASHIMOTO & CIA LTDA, no valor global de R$
33.430,00 (trinta e três mil quatrocentos e trinta reais), objetivan-
do a aquisição de uma máquina manual para sinalização de solos.
Adjudicado em: 27/04/2006

Convite nº. 074/06 – Processo nº. 164/06, 25 de abril de 2006, a
empresa SERRALHERIA JÚNIOR MILANEZI LTDA ME, no valor
global de R$ 19.480,00 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais),
objetivando a aquisição de 01 (um) coreto de ferro fundido.
Adjudicado em: 02/05/2006

Convite nº. 075/06 – Processo nº. 179/06, 05 de maio de
2006, a empresa LANGER DONIZETE DA SILVA & CIA LTDA
ME, no valor global de R$ 24.791,20 (vinte e quatro mil setecen-

tos e noventa e um reais e vinte centavos), objetivando a aqui-
sição de material gráfico para os Postos de Saúde.
Adjudicado em: 10/05/2006

Convite nº. 076/06 – Processo nº. 185/06, 02 de maio de
2006, a empresa FASCINART COMÉRCIO DE MATERIAIS ES-
PORTIVOS E SERVIÇOS LTDA, no valor global de R$ 22.200,00
(vinte e dois mil e duzentos reais), objetivando a aquisição de
296 peças de troféus personalizados.
Adjudicado em: 05/05/2006

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação 051/06 – Processo nº. 171/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa IRMÃOS
J. M. AJARDINAMENTO LTDA ME, com valor global de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), objetivando a contratação
de empresa para execução de serviços de poda de galhadas e
cortes das árvores da cidade, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de
abril de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 053/06 – Processo nº. 174/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa CAMAR-
GO VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, com valor global de R$ 7.860,00
(sete mil oitocentos e sesseta reais), objetivando a conserto de
ambulância UTI Móvel, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de abril de
2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 054/06 – Processo nº. 175/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa FRANCIS-
CO MIGUEL CORREIA DE ARAÚJO-ME, com valor global de R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), objetivando a aquisição de
um microcomputador, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2006
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 055/06 – Processo nº. 177/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa COM-
PANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, com valor glo-
bal de R$ 696.500,00 (seiscentos e noventa e seis mil e qui-
nhentos reais), objetivando a aquisição de combustíveis para a
frota municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2006 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação 056/06 – Processo nº. 180/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa PROER-
GE ENGENHARIA INSTALAÇÕES E ELETRIFICAÇÕES LTDA,
com valor global de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cin-
qüenta reais), objetivando o fornecimento de mão-de-obra e
prestação de serviços gerais de baixa tensão para reparos no
Parque de Exposição Fernando Cruz Pimentel, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 18 de abril de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação 016/06 – Processo nº. 178/06
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa
ARMCO STACO S. A. INDÚSTRIA METARLÚGICA, com valor
global de R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinqüen-
ta reais), objetivando a aquisição de tubos metálicos corruga-
dos, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 28 de abril de 2006 – Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 08/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- À SUTACO - Superintendência do Trabalho Artesanal nas Co-
munidades, para que envie um representante da entidade, em
dia a ser previamente agendado, visando participação em Audi-
ência Pública com os artesãos de Avaré.
- Votos de parabenizações à SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL-
TURA E LAZER, pela realização do evento em comemoração ao

“Dia do Trabalhador”, ocorrido no dia 1º de maio p.passado, na
Concha Acústica de Avaré.
- Votos de parabenizações ao SINDICATO DOS EMPREGADOS
DO COMÉRCIO DE AVARÉ, pela realização do evento em come-
moração ao “Dia do Trabalhador”, ocorrido no dia 1º de maio
p.passado, na Concha Acústica de Avaré.
- Votos de parabenizações à LOJA MAÇÔNICA – ALVARO PAL-
MEIRA, pela organização e realização do III Seminário – Maçôni-
co do Rito Brasileiro, ocorrido no período de 05 a 07 de maio
p.passado, no Acqua Ville Hotel.
- Votos de agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor DUARTE
NOGUEIRA MD. Deputado Estadual, pela sua intercessão junto à
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, visando à efe-
tiva implantação da 4ª Vara Judicial no Fórum de nossa cidade.
- Sejam consignados, em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenizações à SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO, que
irá sediar o “BANCO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA
USO DOMICILIAR”, com a finalidade de atender a pessoas ca-
rentes enfermas e/ou portadoras de dificuldade de locomoção.
- Sejam oficiados ao ROTARY CLUB DE ATHENS-OHIO/USA –
DISTRITO 6690 votos de agradecimentos pelo patrocínio ao pro-
jeto de implantação do “BANCO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR PARA USO DOMICILIAR” com sede no prédio central da
Sociedade São Vicente de Paulo, ocorrido em 03 de maio
p.passado.
- Votos de Parabenização ao Instituto Brasileiro dos Aposenta-
dos, na pessoa da Senhora Sandra Mara Moreira de Araújo,
pela inauguração de sua sede nesta cidade de Avaré, e dese-
jando que as atividades dessa importante entidade sejam cerca-
das de prosperidade e realizações.
- À SPVIAS, para que a mesma informe a esta Casa de Leis
sobre a possibilidade de estar implantando nas dependências
da praça de pedágio da Rodovia João Mellão – SP-255, uma
estrutura com acomodações e sanitários, que possa oferecer
boas condições aos usuários de permanecerem no local em
caso de acidentes ou problemas com veículos.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Votos de Parabenização à Equipe de Futebol de Campo da
Seme/Avaré, comandada pelo técnico Bugrinho, pela classifica-
ção para a Fase Regional dos 23º Jogos Abertos da Juventude,
classificação esta conquistada no dia 14 de Abril p. passado.
- Votos de Parabenização à Equipe de Futsal Feminino Seme/
Avaré, comandada pelo Técnico Niquinho, pela classificação
para a Fase Regional dos 23º Jogos Abertos da Juventude,
ocorridos no dia 14 de abril p. passado.
- Votos de Parabenização à Associação Avareense de Judô,
Secretaria Municipal de Esportes, Colégio Objetivo e Faculdade
Eduvale, pelo apoio dado ao judoca, Fernando Estevam San-
ches, que conquistou duas medalhas de Ouro, categoria juvenil
pesado, no Campeonato Sul-Americano e Copa Internacional,
realizados na Colômbia, no período de 21 a 23 de abril.
- Votos de Parabenização ao judoca Fernando Estevam San-
ches, que conquistou duas medalhas de Ouro, categoria juvenil
pesado, no Campeonato Sul-Americano e Copa Internacional,
realizados na Colômbia, no período de 21 a 23 de abril
- Votos de Parabenizações a todos os trabalhadores pela
passagem do “Dia do Trabalhador”, uma vez que o 1º de Maio
recorda a luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras
para fazerem respeitar seus direitos, dignidade e valor, na
esperança de um dia termos um mundo melhor, mais justo e
mais fraterno. Mas, esse objetivo não será alcançado sem o
suor de todos, pois a esperança precisa ser eternamente
construída e alimentada.
 - Votos de Parabenização ao Professor André Quiles, da
Academia Atitude de Jiu-Jitsu Team, que será o primeiro
representante de Avaré no “Desafio dos Campeões”, um
importante torneio MMA (Mixed Martial Arts), o popular “Vale
Tudo”.
- Votos de Parabenização à Equipe de Voleibol Feminino da Seme/
Avaré, pela classificação para a Fase Regional dos 23º Jogos
Abertos da Juventude, classificação esta conquistada no dia 17
de Abril p. passado.

Marialva Araujo de Souza Biazon – 1ª. Secretária
- Ao Exmo. Sr. Antonio Carlos Pannunzio, DD. Deputado Federal,
para que o mesmo esteja viabilizando uma audiência pública no
Ministério da Saúde, em Brasília, para que estejamos conver-
sando com Ministro da Saúde sobre o aumento do teto das AIHs
das Santas Casas de Misericórdias.
- Pesar pelo falecimento da Sra. Olinda de Oliveira Souza.
- Pesar pelo falecimento do Sr. João Pires.
- Pesar pelo falecimento de Osvaldo Rafael de Oliveira Almeida.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Mantovani.
- Pesar pelo falecimento do Sr. Simons Prado.

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

com a devida Reposta)
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Aparecido Fernandes Junior – 2º. Secretário

- Votos de Parabenização aos moradores dos Bairros Sta. Môni-
ca, Presidencial e comissão organizadora da festa do Padroeiro
Santo Expedito.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Votos de parabenização ao “Encarregado da Emapa”, Sr. José
Roberto Cassemiro, que vem desempenhando excelente traba-
lho à frente da Prefeitura Municipal  de Avaré.

Gilberto Dias Soares
- À Mesa Diretora, para que implante no município projeto “Câma-
ra vai às Escolas”, a fim de levar aos estudantes de um modo
geral o papel da Câmara de Vereadores e sua importância nas
decisões na vida dos munícipes. Caso haja o projeto que o
mesmo seja reiniciado.
- Ao Sr. Secretário Municipal,  para que esclareça a esta Casa
de Leis a falta de médicos ortopedistas nos postos de saúde do
Município. No programa da Rádio Avaré, “Bom Dia Cidade”, a
munícipe de nome Ana Paula indagou a este Vereador sobre a
citada falta dos médicos.
- Ao Sr. Secretário Municipal,  para que esclareça a esta Casa
de Leis porque da demora nos retornos médicos nos postos de
saúde da cidade. No programa da Rádio Avaré, “Bom Dia Cida-
de”, a munícipe de nome Vânia indagou a este Vereador sobre a
demora dos retornos de até quatro (4) meses.
- À Capitania dos Portos, na cidade de Barra Bonita, deste Esta-
do, para que sejam colocados demarcadores de segurança na
represa de Jurumirim, em atendimento à NORMA 01 e 04, a fim de
evitar acidentes com banhistas.
- Seja oficiado à Polícia Ambiental de Avaré, na pessoa de seu
comandante, pela formação da 1ª Turma Ambiental, ensinando
as crianças do ensino fundamental a importância da preserva-
ção da fauna e flora e meio ambiente como um todo, em especial
ao instrutor, o SDPM - JOSÉ CARLOS ANNOROSO.
- À Caixa Econômica Federal - Regional de Bauru (SP), no sen-
tido de que sejam tomadas as providências necessárias e rápi-
das, para que coloque em funcionamento regular o mais rápido
possível as máquinas das Casas Lotéricas da cidade.
- Ao Ex-Prefeito Wagner Bruno, para que informe a esta Casa de
Leis, como ficou a situação dos imóveis pertencentes à FEPA-
SA, em especial a antiga estação ferroviária, na antiga praça
Engenheiro Muller.
- À Casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que
no dia 12 de maio comemora-se o Dia do Enfermeiro, para tanto
que seja estendido aos enfermeiros de nossa cidade e de todas
as unidades de saúde do município nossos efusivos parabéns
pelo seu dia.
- Pesar pelo falecimento do Sra. Vanda Trench.
- Pesar pelo falecimento do Sra. Irene Bertoli Rodrigues.

Júlio César Theodoro
- Sejam oficiados votos de parabenização à Secretaria Munici-
pal de Esportes, através do Secretário Sr. José do Santos Calla-
do Neto, e comissão organizadora, pela realização da Prova “O
Operário”, concretizada no último dia 1º de maio, com grande
sucesso e alto nível técnico.
- Sejam oficiados votos de parabenização à Professora de Dan-
ça, Sra. Luciana  Grisolia, pela conquista da 1ª Colocação no
Teste de Avaliação para Professores, no 13º Encontro Interna-
cional de Cuba, tornando-a apta a aplicar o método Cubano de
Balé Clássico em todo Brasil, encontro esse realizado em Cuba,
de 10 a 23 de abril do corrente ano, sendo ela uma professora
talentosa, merecedora desse Título, pelo seu esforço e dedica-
ção como professora e cidadã Avareense, sendo digna desse
importantíssimo destaque em sua carreira profissional.
- Sejam oficiados votos de parabenização ao Cantor Gil do Ca-
vaco, pelo sucesso e belíssima apresentação, no dia 1º de
maio, Festa do Trabalhador, nesta cidade de Avaré.
- Sejam oficiados votos de parabenização ao Grupo Rebeldes
Cover, pelo sucesso e brilhante apresentação, no dia 1º de
maio, Festa do Trabalhador, nesta cidade de Avaré.
- Pesar pelo falecimento do SR. PEDRO OLIVEIRA.
- Pesar falecimento da SRA. JOSEPHINA ANTUNES DE ARRUDA.
- Pesar pelo  falecimento do SR. DORIVAL ANTUNES SEQUIRA.
- Seja oficiado ao Setor Competente da Companhia Luz e Força
Santa Cruz, a possibilidade de instalação de mais um poste na
rua Helsinque, esquina com a rua Bucarest, no Jardim Europa II,
oferecendo um prolongamento de rede, atendendo assim os
moradores do local.
- Seja oficiado ao Gerente local da Ceagesp, para que verifique
as casas localizadas na Travessa Cambará, nºs 10 e 65, resi-
dências essas que fazem divisa com a Ceagesp, e solucione
definitivamente o problema enfrentado por aqueles moradores,
a que é uma constante o deslize de terra do morro que fica na

área da Ceagesp, invadindo as residências acima citadas, cau-
sando sérios transtornos aos moradores. Ressaltando que tal
solicitação já havia sido feita anteriormente e até o atual momen-
to não foi solucionado.

Luiz Otávio Clivatti
- Seja oficiado à Gerência do Banco Real de Avaré, para que
informe esta Casa de Leis o limite autorizado para empréstimos aos
funcionários públicos municipais, de acordo com cada salário.
- Pesar pelo falecimento do SR. LEONIDAS VIEIRA VILA.
- À Telefônica S/A, para que proceda ao conserto do telefone
público localizado à Rua Marta Rocha, em frente à Padaria Aran-
du, ou ainda que providencie a instalação de outro “orelhão” na
mesma rua, na altura do nº 104, uma vez que aquele está sem-
pre quebrado.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 08/05/06

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor compe-
tente, proceda à substituição de lâmpadas na Rua Aristéia Neves
Araújo Valim, no bairro Jardim Tropical, visto que a iluminação
está precária, despertando a insegurança dos moradores locais,
uma vez que a violência vem aumentando a cada dia e inibindo os
munícipes de transitarem pelo local após certo horário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário, providencie a coloca-
ção de uma placa indicativa, “Devagar, crianças”, na Rua Beco
José Ramires, no sentido de alertar os motoristas sobre a pre-
sença de crianças, evitando possíveis acidentes, uma vez que
o referido local é um Beco sem saída, muito estreito, utilizado
como área de lazer pelas crianças que ali residem.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, tome as devidas providências no sentido de estar sa-
nando os problemas causados pela terra espalhada pela prefei-
tura na Avenida Fuad Haspanni, Bairro Presidencial, visto que
quando chove forma-se um lamaçal prejudicando o trânsito de
veículos e pedestres, além de que o barro invade o pátio da
Empresa Tk-Engenharia, impossibilitando as atividades da refe-
rida empresa.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1ª. Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria de Obra e Serviço, providencie
melhorias na iluminação pública da rua São Lourenço, no Bairro
Costa Azul.

Aparecido Fernandes Junior – 2º Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, providen-
cie com urgência o serviço de nivelamento e tapa buracos no
Condomínio Recanto Vereda do Sol, especialmente na rua das
Aguais e na Alameda da Rosas, acesso ao Horto Florestal, pois
as mesmas encontram-se muito danificadas devido às chuvas
ocorridas nos últimos dias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, proceda à
melhora o nivelamento do leito carroçável da rua Felix da Costa
de Oliveira - Jardim Paraíso.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de es-
tar fazendo a reforma do Clube da Viola, no Bairro Jardim Brasil.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de es-
tar instalando um local adequado para treino de xadrez e boxe.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, junto com a Secretaria
de Esporte, estude a possibilidade de estar fazendo campeona-
to de futebol de salão entre as escolas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria de Transportes e Sistema Viá-
rio, viabilize a colocação de redutores de velocidade na Av. João
Vitor de Maria, no trecho do Bairro Bonsucesso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar construindo no campo de futebol do Duílio Gambini,
vestiário e alambrados, bem como colocando gramado e reali-
zando a reforma do campo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de es-
tar construindo um banheiro maior ao lado do Campo Municipal.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, junto ao Secretário Municipal Ibrahim José Ismael, tome
providencias quanto à instalação de indústrias para a geração
de empregos em nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que todos os secretários municipais trabalhem das 7 às 18 horas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que providencie a cobertura da quadra da escola Vitor
Lamparelli.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Transporte, provi-
dencie a pavimentação das ruas do bairro jardim Bonsucesso II.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que solicite ao Secretário Municipal da Saúde para que o
mesmo faça uma visita ao PAS do Bonsucesso, para acompa-
nhar o atendimento da unidade, conforme solicitação da popula-
ção feita a este vereador.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que cobre do Secretário
Municipal da Administração, Sr. Eduardo Teixeira, maior fiscali-
zação nos veículos da prefeitura, uma vez que os carros estão
batidos e estragados, porque muitos motoristas não têm compe-
tência para estar dirigindo.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que seja capinado o imóvel situado na Rua Valdemar Lopes
Peres, próximo ao nº 200, do Bairro Paraíso, e todo o bairro onde
o mato está bastante alto.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que normatize e fiscalize o uso do estacionamento de ve-
ículo no terminal rodoviário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que determine as providências que se fizerem necessári-
as, para que os mendigos que estão instalados no imóvel loca-
lizado na rua Domiciano Santana, da Indústria Santo Expedido,
sejam alojados em local apropriado.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, seja capinado o terreno
situado na rua Distrito Federal, defronte ao nº 1234 da rua Dis-
trito Federal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que determine ao setor competente que sejam tomadas as
providências para que as estradas rurais sejam recuperadas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que determine em caráter de urgência as providências que
se fizerem necessárias, no sentido de que sejam removidos
entulho e árvores caídas da instituição VANA.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, efetue a troca de lâmpa-
das de 3 postes, localizados na rua Bucarest, no Jardim Europa,
por lâmpadas a vapor de sódio, propiciando assim uma melhor
iluminação e maior segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria de Planejamento e Obras, junto
com a Secretaria do Bem-Estar Social, tome providências quan-
to a um cidadão que está morando embaixo de uma laje, onde a
mesma encontra-se caindo, em estado precário, local onde o
mesmo mora e guarda reciclagem, situado à rua Tenente Apiaí,
próximo ao numeral 790.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, tome providências quanto
aos buracos existentes na calçada ao redor da antiga Caic, e
ainda que seja reforçada a pintura de metragem, visto que mui-
tos atletas utilizam o espaço para treinos de corrida, entre ou-
tras atividades, ressaltando que várias pessoas já se acidenta-
ram no local, inclusive idosos e crianças.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de comprar mais um veículo de
ambulância para o setor da mesma, visto que somente as atuais
não estão sendo suficientes para atender a população, princi-
palmente nos horários das 10 às 12 horas e das 16 às 18 horas,
horários estes que, constantemente, não tem veículos para aten-
der as emergências.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, fiscalize rigorosamente
se está sendo feita e mantida a limpeza da Rodoviária Municipal
e seus jardins arredores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, reiterando a solicitação da indicação nº 57/06, tome
providências em relação ao muro caído na Avenida João Vitor
de Maria, muro esse que divide a residência de número 669 com
o Posto de Saúde em construção.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
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para que, através do setor competente, tome providências na
Rua Dr. Mário Bastos Cruz, próximo ao numeral 357, no Bairro
Jardim São Paulo, em relação aos buracos que ficaram expos-
tos, devido à retirada dos paralelepípedos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, seja construída calçada
na Avenida Espanha esquina com a Rua Ângelo Paulucci, senti-
do Vera Cruz, em frente ao “Ferro Velho do Amigão”, visto que
no local não há calçada e encontra-se com muitos buracos,
além de carros que estacionam no local, impedindo a passagem
de pedestres, fazendo com que os mesmos transitem pela Ave-
nida, arriscando-se a acidentes, visto que é um local de grande
movimentação de veículos.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, através do setor competente, proceda às
adaptações necessárias para deficientes físicos nos banheiros
dos Postos de Saúde de nosso município.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, através do setor competente, providencie
um estacionamento de motos, na rua Pernambuco, próximo a
Lojas Real, visto que o número de estacionamentos existente
nas proximidades não está sendo suficiente.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda às adaptações
nos quartos do Pronto Socorro para deficientes físicos, facili-
tando dessa forma para os profissionais da área, acompanhan-
tes, e evitando também transtornos aos próprios pacientes, pro-
porcionando melhores cuidados e segurança aos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda às instalações
de banheiros no Pronto-Socorro Municipal na ala de atendimen-
to, para pacientes que ficam na fila aguardando para serem
atendidos, visto que os únicos banheiros existentes são inter-
nos para funcionários e pacientes já internados.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, tome providências quanto
ao empoçamento de água, que há muito tempo vem ocorrendo
na rua Lucio da Fonseca, devido ao desnível da via, além de
diversos buracos, ocasionando mau cheiro e grandes  transtor-
nos aos moradores e munícipes que transitam pelo local.  Res-
saltando que os munícipes vêm reivindicando esse procedimen-
to desde a gestão anterior.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie a poda ou corte da
árvore localizada à Rua Alfredo Câmara Sobrinho nº 101.

Moções aprovadas na sessão do dia 08/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- MOÇÃO DE APLAUSO ao ROTARY CLUB DE AVARÉ EXPOEN-
TE, pela inauguração do “BANCO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR PARA USO DOMICILIAR”, ocorrido no dia 03 de maio
p.passado.
- MOÇÃO DE APLAUSO ao Excelentíssimo Senhor DR. CELSO
LIMONGI, MD. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, pela excelente acolhida à comitiva avare-
ense, durante a audiência realizada no Tribunal, quando da solici-
tação para implantação da 4ª Vara Judicial no Fórum de Avaré.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 065/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ESCRITURÁ-
RIO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
70º 6174 Ubiratã Emerson Portes
71º 3560 Marcos Roberto Caricati Yamada
72º 3899 Rodrigo Ribeiro Guido
73º 1836 Ana Cristina Gomes
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.
Avaré, 10 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇOS DIVERSOS do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
22º 2088 Pascoal Aparecido Modesto
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 10 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 067/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL
GERAL ESCOLAR do Concurso Público homologado pelo De-
creto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorroga-
do através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/
09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
32º 00258 Maria de Lourdes Gonçalves Cor-
deiro
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 10 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 068/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL DE
LIMPEZA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
26º 1327 João Pinto da Silva Neto
27º 2505 Patrícia Andrade Gomes
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 10 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 069/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de VIGIA NO-
TURNO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379
de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através
do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
17º 0262 Eliezer Ferreira Sucupira
18º 0578 Paulo César Leite
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 10 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
344, 1912/2004, independente de sua posição na ordem crono-
lógica de pagamentos, por estarem presentes relevantes ra-
zões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será
liquidado em 01 única parcela.
Avaré, 8 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
8202, 4002, 8461,/2004, independente de sua posição na ordem
cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes
razões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e
será liquidado em 01 única parcela.
Avaré, 8 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO
Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
7295/2004, independente de sua posição na ordem cronológica
de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de
interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será liquidado
em 01 única parcela.
Avaré, 8 de Maio de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADOS



AVARÉ, 13 DE MAIO DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ8

Campanha do Agasalho acontece neste sábado
Neste sábado dia

13 acontece a Campa-
nha de Arrecadação de
Agasalhos, promovida
pela Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré,
através da Secretaria
Municipal do Bem Es-
tar Social, em parceria
com a Sabesp.

Durante todo o dia
voluntários estarão per-
correndo as ruas da ci-
dade para a arrecada-
ção de casa em casa. Na
semana passada os or-
ganizadores do evento
distribuíram sacolas e
orientaram os morado-
res para deixar separa-
do todo tipo de agasa-
lho que não esteja sen-
do utilizado.

A expectativa neste
ano é superar a marca

Estradas rurais recebem melhorias

Expectativa é superar as mais de 70 mil peças arrecadadas no ano passado

ARQUIVO

do ano passado e atin-
gir 100 mil peças cole-
tadas. A campanha do
ano passado já foi con-
siderada um grande su-
cesso, isso em compa-
ração com os números
do ano anterior. Em
2004 a Campanha arre-
cadou 18 mil peças e em
2005, após uma série de
inovações, conseguiu
atingir a marca de 72 mil
peças. Para este ano a
perspectiva é de que o
trabalho seja mais inten-
so e com um número
maior de pessoas envol-
vidas, o que dá a possi-
bilidade de se projetar
uma arrecadação de até
100 mil peças.

Estarão participan-
do da campanha, diver-
sas entidades e secreta-

rias municipais. A Secre-
taria de Comunicação
ficará a cargo da divul-
gação do evento. A Se-
cretaria de Transportes
ficará responsável pela
coordenação do trânsi-
to. A Secretaria da Cul-
tura vai cuidar do som e
dos shows que serão
concentrados na Con-
cha Acústica. A Secre-
taria do Bem Estar So-
cial é a responsável por
toda organização do
evento. A Secretaria de
Educação cederá os ve-
ículos para o transporte
do material arrecadado.
A Sabesp e os atirado-
res do Tiro de Guerra,
estarão responsáveis
pela divisão da cidade
em setores e já come-
çaram a distribuir 25 mil

sacolas que serão pos-
teriormente coletados
com os agasalhos doa-
dos. Os participantes do
Nocaija, também esta-
rão colaborando na or-
ganização do evento.

Neste sábado (13/

05), a partir das 9 horas
da manhã, haverá a con-
centração na Concha
Acústica, de onde as
equipes partirão para
recolher os agasalhos de
casa em casa.

Haverá ainda pontos

fixos de coleta na Con-
cha Acústica no dia do
evento. Durante todo o
mês de maio as doações
também poderão ser fei-
tas na Secretaria do Bem
Estar Social, Sabesp e
Tiro de Guerra.

Trechos mais críticos
receberam cascalho

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está investindo na
melhoria das estradas
rurais do município.
Exemplo disto é o que
vem ocorrendo na Es-
trada da Corredeira, na
Zona Norte do Municí-
pio. A estrada recebe
esse nome em virtude
da proximidade a cor-
redeira do Rio Novo.

A estrada está re-
cebendo manutenção
com o cascalhamento
nos trechos mais críti-
cos e a manutenção
dos drenos para evitar
que as águas das chu-
vas corram pelo meio
da estrada.

A Estrada da Cor- Estrada da Corredeira é uma importante via de
acesso na Zona Rural

redeira é uma impor-
tante via de acesso na
Zona Rural, pois faz li-
gação com a Fazenda
Palmeiras e SP 255 até
a Estrada da Usina.

SEC. DE OBRAS

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, em
parceria com a Casa
da Agricultura de Ava-
ré, estará realizando
nos diasd 18, 23, 24 e
25 de maio o curso de
artesanato em fibras na
Microbacia do Bairro
dos Rochas.

Secretaria da Agricultura
realiza curso de

artesanato em fibras
A abertura do cur-

so acontece no dia 18
de maio, às 13 horas,
no Salão da Igreja do
Bairro dos Rochas.

As vagas são limi-
tadas e maiores infor-
mações poderão ser
obtidas pelo telefone
3733 9786.
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Jardim Brasil recebe mais uma edição da Festa das Mães
DIVULGAÇÃO

30 duplas participaram da eliminatória do Festival Sertanejo

Neste domingo (14/
05), Dia das Mães, o
Bairro Jardim Brasil,
recebe mais uma edi-
ção da tradicional Fes-
ta das Mães. A festa
que chega a sua 18ª
edição terá como gran-
de atração neste ano a
apresentação do cantor
Agnaldo Timóteo, que
acontecerá a partir das
21 horas.

A festa contará ain-
da com um grande nú-
mero de atrações como
a corrida das mães que
já se tornou tradicional
em Avaré.

Além disto haverá
brincadeiras com as
crianças durante todo o
dia, apresentação da
banda municipal de
Arandu, apresentação
do Padre Milton Fer-
reti e sensacional quei-
ma de fogos.

Para este ano a no-
vidade do evento será
a realização do 11º
Festiva Sertanejo,
onde a fase eliminató-
ria ocorreu no último
dia 7 de maio.

A Festa das Mães
ocorre na Parca das
Mães, no Jardim Bra-
sil, é organizada pela
comunidade local e con-
ta com o apoio da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré.

Festival Sertanejo
A Festa das Mães

teve a sua programação
aberta no último domin-
go (dia 07/05) com a re-
alização da eliminatória
do 11º Festival Sertane-
jo. O evento ocorreu no
Clube da Viola e da San-
fona, no Jardim Brasil.

Participaram da
eliminatória 30 du-
plas ,  sendo 10 de
Avaré e 20 de outras
cidades, como São
José do Rio Preto,
José Bonifácio, Bau-
ru, Itapeva, Bariri,
Itapeva, entre outras.

Participaram como
jurados da eliminatória,
Eduardo Teixeira, Bai-
ano Nakamuta, Tio
João, Amadeu de Je-
sus, Amauri e Bene.

Um ótimo público
acompanhou o even-
to que ainda teve sor-
teio de brindes. A
apresentação ficou a
cargo de Moacir Ro-
drigues e Abarey.

As 20 duplas clas-
sificadas para a gran-
de final se apresenta-
rão neste sábado (dia
13/05), no Clube da
Viola, a partir das 20
horas.

A Festa das Mães
é uma realização da
comunidade do Bairro
Jardim Brasil e conta
com o apoio da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré.

Banda Gozz
levou rock’n’roll ao

Horto Encanto

Agnaldo Timoteo fará o show no domingo

A Banda  Gozz
foi a atração da últi-
ma edição do Proje-
to Horto Encanto. A
apresentação acon-
teceu no domingo
( 0 7 / 0 5 )  n o  p a l c o
montado no Horto
Florestal.

Com um repertó-
rio eclético tocando
os mais variados es-
tilos no mundo do

Rock, a banda Gozz
tocou com muita pro-
priedade os princi-
pais nomes do Rock
‘n ‘ Roll, como Led
Zeppelin, The Doors,
Black Sabbath, Met-
talica, Iron Maiden,
AC/DC e  também
nomes atuais como,
Angra  e  Shaman.
Com toda essa vari-
edade a cada apre-
sen tação  a  banda
proporciona aos fãs
novidades que aca-
bam gerando a ex-
pectativa de como
será o próximo show
atraindo cada vez
mais pessoas.

Em seu show a
banda relembrou os
velhos e bons tempos
do rock’n’roll clássi-
co, levando ao públi-
co os grandes suces-
sos de uma época
inesquecível, além de
músicas das melhores
bandas atuais.

MÁRIO BIXIGA

Banda Gozz relembrou grandes sucessos do
rock’n’roll
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EDITAIS

Edital Parcial de Notificação 013/2006
Referente a Concorrência Publica nº 004/06
Processo nº 075/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
asfáltica 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.
1- MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas
Obra: Pavimentação Asfáltica, execução de guias e sarjetas.
Local: Rua Euclides da Cunha (trecho da Rua Paraíba até a
Rua Dr. Miguel Coutinho).
Metragens:
Guias e sarjetas: 1.490,62 ml
Pavimentação Asfáltica: 6.025,00 m²
Serviços:
1) Guias e Sarjetas:
Execução: Inicialmente, serão construídas as sub bases das
guias e sarjetas, utilizando-se uma retro-escavadeira sobre ro-
das, para espalhamento e conformação do material
granular.Serão demarcados o alinhados e o nivelamento, pela
topografia da contratada, para em seguida serem moldadas “In
loco” as guias e sarjetas em perfil continuo com maquina extru-
sadora, utilizando-se concreto com fck= 15 Mpa, conforme de-
senho em anexo.
Observação: Após a execução das guias e sarjetas, obrigato-
riamente as mesmas deverão receber regularização e proteção
em terra devidamente limpa, na largura necessária dentro do
passeio público, evitando ações de erosões ou sobrecarga so-
bre as mesmas.
2) Pavimentação Asfáltica:
a) Remoção da camada vegetal;
b) Preparo e melhoria do sub-leito;
c)Execução da base em Solo Brita com 15 cms de espessura
média compactada;
d) Imprimadura Impermebializante;
e) Imprimadura Ligante;
f) Camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (C.B.U.Q.) na espessura média de 3,0 cms.
Execução:
a) Remoção da Camada vegetal: Consiste na limpeza do
trecho, com remoção dos detritos e da camada vegetal. Este
material deverá ser transportado pôr caminhões basculantes,
para o bota fora, de maneira a deixar o trecho totalmente limpo.
b) Preparo e melhoria do sub-leito: Será executado com a
escarificação do mesmo e, se necessário, fazer troca do mate-
rial imprestável pôr outro de boa qualidade, devidamente com-
pactado obedecendo-se como grau de compactação 95% do
P.S., dentro da seção transversal, que será determinada pelas
guias e sarjetas já existentes.
c)Execução da Base de Solo Brita com 15 cms. de espes-
sura média:
a) A base a ser executada deverá ser previamente conformada
à seção transversal e longitudinal;
b) Na jazida de solo já proceder à mistura do material para a
base, na proporção de 40% de brita e 60% de solo previamente
escolhido;
c)Escarificar o solo até a profundidade desejada, após o que o
material do sub-leito será devidamente compactado com rolo
autopropelido, à no mínimo 95% do P.N., podendo-se nessa fase
utilizar-se de um trator rural com grade de discos adequados,
sendo que a compactação deverá ser processada sempre a
partir das bordas para o centro da rua a ser executada, até que
se consiga uma boa compactação.
d)O processo para a execução da base de solo brita, será o
mesmo utilizado acima, sendo determinado em vários pontos da
pista a umidade natural, pôr intermédio do “speedy”, ou qualquer
outro equipamento adequado. Com estes dados de campo e o
valor da umidade ótima de compactação, fornecida pelo ensaio
de Proctor e com auxilio da seqüência de calculo da folha de

campo, determinamos a quantidade total de água a acrescentar
para o inicio da compactação.
e) Iniciar a compactação por meio de rolo de pé de carneiro autro-
popelido. A operação de compactação deverá começar nas bor-
das e progredir longitudinalmente para o centro, nos trechos em
tangentes e da borda interna para a externa nos trechos em
curva, de modo que o compressor cubra uniformemente em cada
passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro da pas-
sagem anterior, paralelamente ao eixo da estrada.
OBS: Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu
emprego não for recomendável, a compressão deverá ser feita
por meio de soquetes especiais.
f) O acabamento final da superficial será executado pela moto-
niveladora, trabalhando exclusivamente em operação de corte,
de tal forma a não permitir material solto nem pequenos aterros
que provocariam a formação de lamelas prejudiciais.
g) A compactação da base será de no mínimo 95% do P.I., sendo
sua espessura média de 15cm.
d)Imprimadura Impermebializante: Será executada primei-
ramente, após a base estar devidamente compactada, a impri-
madura impermebializante betuminosa, com emulsão asfáltica
diluída em querosene (CM30) e aplicação de um litro por metro
quadrado, para penetração na base de Solo Arenoso.
e) Imprimadura Ligante Betuminosa: Será executada pri-
meiramente, após a cura de 72 horas da Imprimadura Imperme-
bializante, com Emulsão Asfáltica e aplicação de 0,8 litros por
metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição do betume será executada por um caminhão tan-
que espargidor de asfalto, provido de maçaricos autogerado-
res, sistema de circulação para enchimento do tanque, circula-
ção na barra ou caneta com retorno para o tanque e descarga
do tanque acionado por bomba.
f) Capa de concreto asfáltico (em C.B.U.Q.): Após a impri-
mação ligante, será feita uma camada de rolamento, com Massa
Asfáltica, compactada, obedecendo às especificações própri-
as quanto à faixa granulométrica. Para o transporte da massa
asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões
basculantes, cuja caçamba deverá ser recoberta com lona. O
espalhamento do material asfáltico será executado com vibro-
acabadora sobre esteiras, a qual possui controle eletrônico para
a conformação de suas seções transversais e longitudinais.
A espessura da camada de concreto betuminoso usinado a quente
(C.B.U.Q.) será na média de 3 cms devidamente compactada.
3)Limpeza da Obra:
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inservíveis e das
sobras oriundas dos serviços executados, com remoção para o
Bota Fora, dentro da área.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes lindeiros das vias publicas
beneficiadas pela contribuição de melhoria, a importância dis-
pendida pelo Município, no total de R$ 225.531,12 (duzentos e
vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centa-
vos), considerando a testada real dos imóveis particulares mais
os imóveis de domínio ou propriedade da municipalidade, que
será a cargo da mesma.
Observação: O valor global constante acima refere – se a
valores atribuídos somente à somatória do custo das vias publi-
cas constantes no item 01 deste edital, parte integrante da con-
corrência publica citadas no cabeçalho inicial também deste edital.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valo-
rização de seus imóveis na proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- Os valores do metro linear de testadas para cobrança de
contribuição de melhorias referente á pavimentação asfaltica e
implantação de guias extrusadas será o seguinte, considerando-
se a largura do leito carroçável da via publica abaixo relacionada:
- Rua Euclides da Cunha: R$ 142,25 (cento e quarenta e dois
reais e vinte e cinco centavos) por metro linear de testada.
Observação: Para incidência da cobrança da contribuição de
melhorias aos beneficiados, considerando-se todos os servi-
ços previstos na referida contratação, bem como ficará a cargo
da municipalidade toda testada que for incidida sobre áreas de
propriedade ou domínio da municipalidade.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital
deverão requerer o parcelamento das contribuições de melho-
ria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previs-
to 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 proprietári-
os 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, desconta-
dos 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 pre-
sente 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: Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada
Setor 02 Imóvel  cadastral cadastral  ml
Rua Euclides da Cunha
01 Domingas Duarte Maragno 96 13 29,74
02 Domingas Duarte Maragno 96 14 25,79
03 Ludgero Silvio Santana – Espolio 98 09 8,00
04 Dirceu Tonini 99 05 34,00
05 Dirceu Tonini 99 06 11,40
06 Luiz Gonçalves Serodio 99 07 35,00
07 Shishei Sakumoto 100 01 23,00
08 Eva Garcia Pinto e outros 100 02 11,60
09 Antonio Conrado 100 04 11,30
10 Aparecido Ferranti 100 05 11,50
11 Prefeitura Municipal de Avaré
EEPG Elizabeth Jesus de Freitas 153 01 61,00
12 Moacyr José Ferreira 171 01 10,00
13 Moacyr José Ferreira 171 02 8,06
14 Luiz Carlos de Souza Leme 171 03 8,06
15 Adauto Trumeta 171 04 8,06
16 AGT – Empr. e Participações Ltda 171 05 8,06
17 João Francisco da Silva 171 06 8,06
18 AGT – Empr. e Participações Ltda 171 07 8,06
19 Prefeitura Municipal de Avaré Área Institucional 5,48

São Judas II
20 Prefeitura Municipal de Avaré Área Institucional 107,00

Desmembramento
Dona Maltide

21 Prefeitura Municipal de Avaré Área de Preservação 19,13
Ambiental

22 Marcelo Gomes G. da Silva/Marcos 177 02 6,00
23 Aparecido Elias Goulart Marques 177 03 8,00
24 Igreja Evangelista Assembléia de Deus 177 04 8,00
25 Maria Aparecida de Souza 177 05 8,00
26 AGT – Empr. e Participações Ltda 177 06 8,00
27 Valdir Moreira Couto 177 07 8,00
28 Prefeitura Municipal de Avaré Área Institucional 62,40

São Judas III
29 Prefeitura Municipal de Avaré Viela Sanitária - PMA 3,97
30 Prefeitura Municipal de Avaré Área de Preservação 40,66

Permanente – São
Judas III

31 RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A Divisa com RFFSA 743,00
Rede Ferroviária
Federal S/A

Avaré, 11 de Maio de 2006.

Prefeitura Municipal de Avaré

Edital Parcial de Notificação 014/2006
Referente a Concorrência Publica nº 004/06
Processo nº 075/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação asfáltica
Avenida Donguinha Mercadante.
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.
1- MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas
Obra: Pavimentação Asfáltica, execução de guias e sarjetas.
Local: Avenida Donguinha Mercadante (trecho final do pavi-
mento até Avenida Governador Mario Covas).
Metragens:
Guias e sarjetas: 2.135,00 ml
Pavimentação Asfáltica: 6.114,46 m²
Serviços:
1) Guias e Sarjetas:
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Execução: Inicialmente, serão construídas as sub bases das
guias e sarjetas, utilizando-se uma retro-escavadeira sobre ro-
das, para espalhamento e conformação do material
granular.Serão demarcados o alinhados e o nivelamento, pela
topografia da contratada, para em seguida serem moldadas “In
loco” as guias e sarjetas em perfil continuo com maquina extru-
sadora, utilizando-se concreto com fck= 15 Mpa, conforme de-
senho em anexo.
Observação: Após a execução das guias e sarjetas, obrigato-
riamente as mesmas deverão receber regularização e proteção
em terra devidamente limpa, na largura necessária dentro do
passeio público, evitando ações de erosões ou sobrecarga so-
bre as mesmas.
2) Pavimentação Asfáltica:
a) Remoção da camada vegetal;
b) Preparo e melhoria do sub-leito;
c)Execução da base em Solo Brita com 15 cms de espessura
média compactada;
d) Imprimadura Impermebializante;
e) Imprimadura Ligante;
f) Camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (C.B.U.Q.) na espessura média de 3,0 cms.
Execução:
a) Remoção da Camada vegetal: Consiste na limpeza do
trecho, com remoção dos detritos e da camada vegetal. Este
material deverá ser transportado pôr caminhões basculantes,
para o bota fora, de maneira a deixar o trecho totalmente limpo.
b) Preparo e melhoria do sub-leito: Será executado com a
escarificação do mesmo e, se necessário, fazer troca do mate-
rial imprestável pôr outro de boa qualidade, devidamente com-
pactado obedecendo-se como grau de compactação 95% do
P.S., dentro da seção transversal, que será determinada pelas
guias e sarjetas já existentes.
c)Execução da Base de Solo Brita com 15 cms. de espes-
sura média:
a) A base a ser executada deverá ser previamente conformada
à seção transversal e longitudinal;
b) Na jazida de solo já proceder à mistura do material para a
base, na proporção de 40% de brita e 60% de solo previamente
escolhido;
c)Escarificar o solo até a profundidade desejada, após o que o
material do sub-leito será devidamente compactado com rolo
autopropelido, à no mínimo 95% do P.N., podendo-se nessa fase
utilizar-se de um trator rural com grade de discos adequados,
sendo que a compactação deverá ser processada sempre a
partir das bordas para o centro da rua a ser executada, até que
se consiga uma boa compactação.
d)O processo para a execução da base de solo brita, será o
mesmo utilizado acima, sendo determinado em vários pontos da
pista a umidade natural, pôr intermédio do “speedy”, ou qualquer
outro equipamento adequado. Com estes dados de campo e o
valor da umidade ótima de compactação, fornecida pelo ensaio
de Proctor e com auxilio da seqüência de calculo da folha de
campo, determinamos a quantidade total de água a acrescentar
para o inicio da compactação.
e) Iniciar a compactação por meio de rolo de pé de carneiro autro-
popelido. A operação de compactação deverá começar nas bor-
das e progredir longitudinalmente para o centro, nos trechos em
tangentes e da borda interna para a externa nos trechos em
curva, de modo que o compressor cubra uniformemente em cada
passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro da pas-
sagem anterior, paralelamente ao eixo da estrada.
OBS: Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu
emprego não for recomendável, a compressão deverá ser feita
por meio de soquetes especiais.
f) O acabamento final da superficial será executado pela moto-
niveladora, trabalhando exclusivamente em operação de corte,
de tal forma a não permitir material solto nem pequenos aterros
que provocariam a formação de lamelas prejudiciais.
g) A compactação da base será de no mínimo 95% do P.I., sendo
sua espessura média de 15cm.
d)Imprimadura Impermebializante: Será executada primei-
ramente, após a base estar devidamente compactada, a impri-
madura impermebializante betuminosa, com emulsão asfáltica
diluída em querosene (CM30) e aplicação de um litro por metro
quadrado, para penetração na base de Solo Arenoso.
e) Imprimadura Ligante Betuminosa: Será executada pri-
meiramente, após a cura de 72 horas da Imprimadura Imperme-
bializante, com Emulsão Asfáltica e aplicação de 0,8 litros por
metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição do betume será executada por um caminhão tan-
que espargidor de asfalto, provido de maçaricos autogerado-
res, sistema de circulação para enchimento do tanque, circula-
ção na barra ou caneta com retorno para o tanque e descarga
do tanque acionado por bomba.

f) Capa de concreto asfáltico (em C.B.U.Q.): Após a impri-
mação ligante, será feita uma camada de rolamento, com Massa
Asfáltica, compactada, obedecendo às especificações própri-
as quanto à faixa granulométrica. Para o transporte da massa
asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões
basculantes, cuja caçamba deverá ser recoberta com lona. O
espalhamento do material asfáltico será executado com vibro-
acabadora sobre esteiras, a qual possui controle eletrônico para
a conformação de suas seções transversais e longitudinais.
A espessura da camada de concreto betuminoso usinado a
quente (C.B.U.Q.) será na média de 3 cms devidamente com-
pactada.
3)Limpeza da Obra:
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inservíveis e das
sobras oriundas dos serviços executados, com remoção para o
Bota Fora, dentro da área.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes lindeiros das vias publicas
beneficiadas pela contribuição de melhoria, a importância dis-
pendida pelo Município, no total de R$ 245.058,26 (duzentos e
quarenta e cinco mil, cinqüenta e oito reais e vinte e seis centa-
vos), considerando a testada real dos imóveis particulares mais
os imóveis de domínio ou propriedade da municipalidade, que
será a cargo da mesma.
Observação: O valor global constante acima refere – se a
valores atribuídos somente à somatória do custo das vias
publicas constantes no item 01 deste edital, parte integrante
da concorrência publica citadas no cabeçalho inicial também
deste edital.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valo-
rização de seus imóveis na proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- Os valores do metro linear de testadas para cobrança de
contribuição de melhorias referente á pavimentação asfaltica
e implantação de guias extrusadas será o seguinte, conside-
rando-se a largura do leito carroçável da via publica abaixo
relacionada:
- Avenida Donguinha Mercadante: R$ 129,31 (cento e vinte
e nove reais e trinta e um centavos) por metro linear de testada.
Observação: Para incidência da cobrança da contribuição de
melhorias aos beneficiados, considerando-se todos os servi-
ços previstos na referida contratação, bem como ficará a cargo
da municipalidade toda testada que for incidida sobre áreas de
propriedade ou domínio da municipalidade.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital
deverão requerer o parcelamento das contribuições de melho-
ria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previs-
to 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 proprietári-
os 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, desconta-
dos 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 pre-
sente 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: Nº do Nº da quadra  Nº do loteTestada

 Setor I Imóvel cadastral   cadastral ml
Avenida Donguinha Mercadante
01 Metalúrgica Rodrigues Ltda 2751 018 01 103,91
02 Prefeitura Municipal de Avaré 1810 018 02 66,00
03 Antonio Bifon 2555 018 03 113,85
04 Sidnei Cerqueira Melo 2705 018 05 50,00
05 Otacílio Pereira de Souza Filho 018 08 17,07
06 Otacílio Pereira de Souza Filho 2707 018 21 17,07
07 Prefeitura Municipal de Avaré Divisas de canteiros1.439,73

centrais
Item  Contribuinte Nº do Código do INCRA Testada

Imóvel ml
08 Maria Acyr Puzziello Mercadante Rural 629049265756-5 327,37

Avaré, 11 de Maio de 2006.

Prefeitura Municipal de Avaré

TRÂNSITO

DECRETOS

C O M U N I C A D O:

Pedro Luiz de Souza, Secretário Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE:
Proibir o estacionamento de veículos junto a Avenida Prefeito
Paulo Araujo Novaes no trecho da Alameda Rotary até a Rua
José Rebouças de Carvalho, na pista sentido bairro-centro, a
partir da 24 horas até as 6:00 horas da manhã do dia seguinte-
Observação: Os motoristas e demais usuários ficam sujeitos a
observância da sinalização de advertência acima proposta, pos-
terior a efetiva implantação das mesmas.

Pedro Luiz de Souza
Secretário Mun. dos Transportes e Sist. Viário

Decreto n.º 1.166, de 04 de maio de 2006
(Dispõe sobre criação da Escola Municipal de Ensino Funda-

mental Fausto dos Santos Rodrigues).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Fica criada a Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Fausto dos Santos Rodrigues, com a seguinte loca-
lização:
Memorial descritivo da área:
“Constituída pela unificação dos lotes nº 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 da quadra 23 do Loteamen-
to Residencial Paraíso, nesta cidade de Avaré, distante 160,00
metros da esquina com a Rua Paulo F. Alves, faz frente para a
Rua Alfredo José Alves, onde mede 80,00 metros, pelo lado
direito de quem dessa via pública olha para o imóvel, divisa com
os lotes 15 e 32 da quadra acima citada do referido loteamento,
na extensão de 40,00 metros; pelo lado esquerdo mede 40,00
divisando com o sistema de lazer do loteamento retro citado e
pelo fundo divisa com o alinhamento predial da Rua Dona Lolita
na extensão de 80,00, perfazendo uma área territorial de
3.200,00 metros quadrados”.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.167, de 04 de maio de 2006
(Dispõe sobre criação da Escola Municipal de Ensino

Fundamental Professor Ulisses Silvestre).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-

cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-

feridas por lei,

D E C R E T A : -

Artigo 1º. Fica criada a Escola Municipal de Ensino Fundamen-

tal Professor Ulisses Silvestre, com a seguinte localização:

Memorial descritivo da área:

“Uma área de terras localizada no Bairro Jardim Vera Cruz, nes-

ta cidade de Avaré, com frente para Avenida Mamud Sacre,

esquina com a Rua Carmem Dias Faria e Rua Pedro Brandi Con-

trucci, com a área territorial de 3.955,13 metros quadrados”.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 1.170 de 09 de Maio de 2006
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 553, de 22 de setembro de 2003.)

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 - Fica revogado o Decreto nº 553, de 22 de setembro de 2003, que regulamenta o Código
de Obras e Edificações do Município de Avaré.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de Maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.171, de 10 de maio de 2.006
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo com a Lei Complementar

n.º 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 CULTURA E LAZER, criado pela Lei
Complementar n.º 50, de 07 de janeiro de 2.005, fica NOMEADA, nos termos da legislação
acima, o Excelentíssima Senhora GISELE NEVES CATARINO, R.G. nº  23.335.865-1, a partir desta
data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de maio de 2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO nº 1.172 de 11 de maio 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$361.000,00 (trezentos e
sessenta e um 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
07.01.02 Depto. de Atendimento Sanitário

    3390.00.00 10.301.1002.2279-172 Manutenção dos Prog.de Saúde 80.000,00
07.01.05 Depto. da Farmácia

    3390.00.00 10.303.1006.2282-204 Aquisição de materiais descartav 50.000,00
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SO
08.01.00 Fundo Municipal de Assist. Sócia
08.01.01 Gabinete da Secretária e Depend

    4490.00.00 08.122.4007.2152-246 Manut.dos Serv. Administrati 5.000,00
12. SECRET.MUNI.DO MEIO AMB
12.02.00 Divisão-Limp.Pub.-Ater.Sanit.

    3390.00.00 15.452.5001.2164-344 Coleta de Lixo domiciliar 200.000,00
16. SECRET.MUNIC.DE PLANEJA
16.01.00 Gabinete do Prefeito

    3390.00.00 15.122.7001.2327-428 Manut. Da secret. De planej. 20.000,00
    4490.00.00 15.122.7001.2327-427  Manut. Da secret. De planej. 6.000,00

TOTAL.................................................    361.000,00
Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:
03. SECRETARIA MUN. DE ADMINIS
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.02 Depto.de Cons.e Manut. De Bens P.

    3190.00.00 04.122.7001.2236-47 Manut. E Conserv. De Bens Imo 56.000,00
07. SECRETARIA MUN. DA SAÚDE
07.01.00 Fundo Munic. Da Saúde
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

    3390.00.00 10.302.1003.2012-212 Atend.Emerg. em Pronto Socorro 300.000,00
08. SECRET.MUN.DO BEM EST.SOC
08.01.00 Fundo Munic.Assist. Social
08.01.01 Gabinete da Secret. E Dependenc

    3390.00.00 08.122.4007.2153-237 Manut.dos Serv.de transporte 5.000,00
TOTAL........................................... 361.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAS

Portaria nº 2.369, de 02 de maio de 2006
(Nomeia Comissão Especial).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei e
Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou ilegais, conforme os
TC. nº 923/009/00, os Contratos nº 145/147, Tomada de Preço nº 15/97, celebrado em 04/07/97 e
o TC nº 924/009/00 - Contrato nº 13/17 celebrado em 02/02/98, respectivamente (cópias anexas).
Considerando que esta Colenda Corte de Contas determinou que a Prefeitura Municipal adote
providências em relação aos contratos acima referidos;
 R E S O L V E,
Nomear os servidores:
SONIA REGINA FERRACIOLI - Agente de Saneamento;
PAULO BENEDITO GUAZZELLI – Procurador Jurídico;
ROBERTA LOUREIRO GOMES – Auxiliar de Enfermagem,
Sob a presidência da Sra. Sonia Regina Ferracioli, para constituírem uma comissão especial
destinada a apreciar e apurar as circunstâncias que originaram a prestação de serviços irregular
principalmente no que diz respeito à existência ou não de má-fé por parte dos servidores públicos
e das empresas Constred e Translofer envolvidos na referida contratação.
O parecer conclusivo da Comissão deverá ser entregue em 60 (sessenta) dias, a contar da
presente data, sendo possível a sua prorrogação, desde que devidamente justificada e autorizada
pelo Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE      E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura intensifica trabalho
para adesão ao PCM

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré continua o trabalho
de cadastramento dos
proprietários de imó-
veis que estarão parti-
cipando do PCM (Pla-
no Comunitário de Me-
lhorias).

Através do PCM a
Prefeitura de Avaré pre-
tende pavimentar diver-
sos bairros da cidade,
onde através de finan-
ciamento da Caixa Eco-
nômica Estadual será

Prefeitura atende moradores no próprio bairro

MÁRIO BIXIGA

Em comemoração
ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, dia 5 de junho,
a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, em
parceria com a Faculda-
de Sudoeste Paulista,
está realizando o I Fó-
rum de Educação Ambi-
ental e Integração Regi-
onal de Avaré.

O Fórum acontece-
rá nos dias 5 e 6 de ju-
nho, na Faculdade Su-
doeste Paulista, e conta-
rá com plenárias onde
serão abordados diver-
sos temas relacionados
a educação ambiental.

Foram convidados
nomes importantes,
como o Secretário Es-

Avaré sedia Fórum de Educação Ambiental
tadual de Turismo Fer-
nando Longo e José
Carlos Rossetti, da Se-
cretaria Estadual de
Agricultura. Fernando
Longo estará abordan-
do o turismo sustentá-
vel. José Carlos Ros-
setti falará sobre o Pro-
grama Estadual de Mi-
crobacias.

A Secretária Muni-
cipal de Meio, Ana Bun-
cana, falará sobre resí-
duos sólidos e coleta se-
letiva.

O Delegado Secci-
onal de Avaré, Vagner
Bertolli, estará abor-
dando tema importante,
como as penalidades
para os crimes ambien-

tais. Esse tema tem sua
importância para todos,
mas principalmente para
empresários que cor-
rem risco de cometerem
crimes ambientais. Para
os empresários também
estará falando o secre-
tário municipal de In-
dústria e Comércio,
Ibrahim Ismael, que
abordará temas sobre a
responsabilidade sócio-
ambiental.

Além destes tam-
bém deverão participar
das plenárias Montene-
gro (Presidente do Con-
selho Regional do Turis-
mo Paulista), Minoru
(representante do DE-
PRN), além de represen-

tantes da Secretaria Es-
tadual de Educação, Sa-
besp, Unesp e Esalq.

O objetivo do fórum
é conscientizar a popu-
lação sobre a importân-
cia da preservação do
meio ambiente. Para
isso estão sendo convi-
dados escolas munici-
pais, estaduais e particu-
lares, empresários e a
comunidade em geral.

O I Fórum de Edu-
cação Ambiental e Inte-
gração Regional conta
colaboração das Secre-
tarias Municipais de
Meio Ambiente, Educa-
ção, Comunicação, In-
dustria e Comércio,
Obras e Transporte.

Prefeitura inicia trabalhos
para pavimentação da
Avenida Misael Leal

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está investindo parte
da verba recebido pelo
DADE para a pavi-
mentação da Avenida
Misael Eufrásio Leal.

A verba do DADE
é repassada pelo Gover-
no do Estado e faz parte
do repasse referente ao
título de Estância Turís-
tica de Avaré. A verba
só pode ser investida em
turismo e desta forma a
Prefeitura está realizan-
do a pavimentação de
uma importante via de
acesso da cidade.

Com a pavimenta-
ção, a Avenida Misael
Leal terá uma importân-
cia ainda maior, pois
será um dos pontos de
entrada da cidade.
Através da marginal da
rodovia, que também
está sendo construída
pela Prefeitura, a Ave-

nida Misael Leal, pode-
rá ser utilizada para
quem pretende fugir da
movimentação no cen-
tro da cidade.

Os trabalhos estão
sendo executados em
etapas. Nas duas primei-
ras etapas, que ocorrem
simultaneamente, está
sendo pavimentado o
trecho entre a Avenida
Presidente Kennedy, até
a marginal da rodovia. A
segunda etapa, que tam-
bém está sendo execu-
tada, é o recape do tre-
cho que compreende a
Avenida Presidente
Kennedy até a Rua Sil-
vio de Salles Oliveira. A
terceira etapa, que será
iniciada em breve, será
deste ponto, até o final
da avenida, no encontro
com a Avenida Major
Rangel. Esta também
deverá ser pavimentada
em toda sua extensão.

MÁRIO BIXIGA

Asfalto será feito até a marginal da SP 255

Local onde receberá o recape já está sendo
preparado para a colocação de guias e sarjetas

feita a pavimentação
asfaltica de várias ruas.

Inicialmente o PCM
abrangerá os bairros
Vila Operária, Jardim
Paraíso e Jardim Tropi-
cal, que estarão rece-
bendo a pavimentação
tão logo obtenha o nú-
mero suficiente de ade-
são dos proprietários.
Com o maior número
possível de adesão será
possível, através do fe-
chamento final do pro-
jeto, apresentar a Cai-

xa Econômica Estadual
a relação dos optantes
do PCM para a formu-
lação dos contratos.

Para agilizar o ca-
dastramento e melhor
atender a população, a
Prefeitura implantou
escritórios na Vila Ope-
rária e no Jardim Tropi-
cal. O escritório da Vila
Operária fica na Rua
Alfredo Marques do
Valle, 251. No Jardim
Tropical o escritório
atende na Rua Antonio
Cláudio, 35, abrangendo
moradores do Tropical
e Paraíso.

A Prefeitura de Ava-
ré está convidando os
proprietários de imóveis
destes bairros que ainda
não aderiram ao PCM,
para que procurem o es-
critório de seu bairro
munidos de CIC, RG,
comprovante de endere-
ço (conta de luz ou tele-
fone) e comprovante de

rendimento para um ca-
dastramento prévio. Os
escritórios também es-
tão a disposição para sa-
nar qualquer dúvida.

Na última segunda-
feira (dia 08/05) repre-
sentantes da Prefeitura
estiveram junto com mo-
radores da Vila Operá-
ria para explicar as ben-
feitorias que o bairro re-
ceberá com o PCM.

A principal benfei-
toria que os moradores
es tarão recebendo
será a valorização do
imóvel. Desta forma o
pagamento do financi-
amento do PCM será
um investimento para
os proprietários que
terão seus  imóveis
com um maior valor de
mercado.

A Prefeitura preten-
de asfaltar os bairro o
mais breve possível, mas
para isso precisa da ade-
são dos proprietários.
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Iluminação do Costa Azul recebe melhorias
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está investindo na
melhoria da iluminação
das ruas do Bairro Costa
Azul, às margens da
Represa Jurumrim.

Nesta semana foi
iniciada a colocação de
novos postes, transfor-
madores e luminárias.

Todo o bairro será
iluminado com lâmpadas
de vapor de sódio de
150 watts. A iluminação
será intensificada nas

Nova iluminação garantirá mais segurança a moradores e visitantes

MÁRIO BIXIGA

avenidas da Praia e
Marginal da Rodovia,
que receberão lâmpadas
de vapor de sódio de
250 watts.

A iluminação do
Costa Azul era bastante
deficiente, em algumas
ruas não existia nem
postes. Com a nova ilu-
minação, além de embe-
lezar um dos pontos tu-
rísticos de Avaré, pro-
porcionará mais segu-
rança aos moradores e
visitantes.

Prefeitura repassa
R$ 150 mil para

Santa Casa

Na manhã da última
quarta-feira (dia 10/05)
a Prefeitura da Estância

Santa Casa investirá verba na melhoria da UTI

Turística de Avaré, rece-
beu o provedor da San-
ta Casa de Avaré Arnal-
do Gallo.

Na oportunidade
foi assinado o repasse
de uma verba no valor
de R$ 150 mil para a
Santa Casa de Mise-
ricórdia de Avaré. A
verba será utilizada
para a compra de
equipamentos respira-
tórios que serão utili-
zados na UTI.

Estão em pleno an-
damento os trabalhos
para a construção do
prédio do Instituto
Médico Legal (IML) e
Polícia Científica em

Obras do Instituto Médico Legal
estão em pleno andamento

A Prefeitura fez a doação do terreno para a execução da obra

MÁRIO BIXIGA

Avaré. A obra está sen-
do executada pela Se-
cretaria de Segurança
Pública do Estado de
São Paulo e conta com
o apoio da Prefeitura

da Estância Turística
de Avaré que fez a do-
ação do terreno.

Esta importante
obra foi conquistada
no início do ano, gra-

ças ao empenho da
Prefeitura de Avaré
que buscou a instala-
ção do IML na cida-
de, junto aos órgãos
competentes em São
Paulo.

O valor da obra
está orçado em R$
400 mil. O prédio terá
uma área construída de
600 metros quadrados
e terá toda a comodi-
dade exigida para os
trabalhos desenvolvi-
dos pela Polícia Téc-
nica e o Instituto Mé-
dico Legal, que hoje
funciona em uma sala
precária, dentro do
próprio Cemitério
Municipal.

MÁRIO BIXIGA


