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O Carnaval 2005
em Avaré foi o mais
prestigiado dos últimos
anos. Tanto na Avenida
Major Rangel, como no
Camping Municipal o
número de foliões foi
enorme, superando to-
das as expectativas. No
Carnaval de Rua reali-
zado na Avenida Major
Rangel, milhares de
pessoas acompanha-
ram os dois dias de
desfile, com as arqui-
bancadas lotadas nos
dois dias de apresen-
tação das escolas de
samba e dos blocos
carnavalescos.

No Camping Muni-

Carnaval de Avaré supera todas as expectativas
cipal a folia também foi
grande, desde a sexta-
feira, até a terça-feira de
Carnaval. Centenas de
barracas foram montadas
atraindo um grande nú-
mero de turistas para a
Estância Turística de

Avaré. No Camping,
que foi totalmente refor-
mado, também teve um
palco montado, que ani-
mou a todos durante o
Carnaval.

Mais informações
nas páginas 3 e 4.

Escolas de Samba e Blocos fizeram uma verdadeira festa na
avenida

Camping Municipal recebeu umj bom
público

Em pouco tempo
poderá ser solucionado
o problema de fila para
a aquisição de remédi-
os nos Postos de Saúde
de Avaré. Para que isso
ocorra a Prefeitura está
tomando uma série de
medidas. Uma delas já
foi tomada e desde o iní-
cio do ano a Prefeitura,
através da Secretaria
Municipal da Saúde,
adquiriu um grande lote
de medicamentos, sen-
do praticamente todos
necessários para a po-
pulação. A entrega dos
medicamentos já está
acontecendo no Posto

Prefeitura quer o fim das filas para
remédio nos Postos de Saúde

de Saúde da Rua Acre,
um local mais amplo que
possibilita maior facilida-
de na entrega destes me-
dicamentos. Para que a
entrega possa ser agiliza-
da, em pouco tempo es-
tarão trabalhando no se-
tor mais oito funcionári-
os municipais que pode-
rão facilitar para  popu-
lação.

Nos primeiros dias
de janeiro ocorreram
algumas filas, mas isto
em virtude da chegada
dos remédios, que até
então muitos não ti-
nham conseguido obter
no posto de saúde.

Sendo assim a popu-
lação compareceu em
grande número ocasi-
onando algumas filas.

A Secretaria da
Saúde já estuda a pos-
sibilidade de entregar o
medicamento na casa
do paciente, em alguns
casos. Isto pode ocor-
rer principalmente para
aposentados, pessoas
de idade, senhoras grá-
vidas, pessoas com pro-
blemas de pressão e
deficientes físicos, que
tenham alguma dificul-
dade de apanhar o re-
médio no Posto de Saú-
de da Rua Acre.

A Biblioteca Muni-
cipal Professor Francis-
co dos Santos estará
aberta a visitação públi-
ca até o dia 16 de feve-
reiro para a Exposição
Individual da artista
plástica Larissa Juliana
Guimarães dos Santos,
em mais uma edição do
projeto “O Artista É
Você”. O objetivo do

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

Indicadores

Projeto “O Artista é Você” expõe
trabalhos de Larissa Guimarães

projeto é ceder o es-
paço cultural da Bibli-
oteca a todos os cida-
dãos que desenvolvem
algum tipo de trabalho
artístico.

Natural de Soroca-
ba, Larissa Juliana Gui-
marães dos Santos, nas-
ceu no dia 25 de junho
de 1992. Atualmente
está cursando a 7ª série
do Ensino Fundamental,
e também faz curso de
pintura em tela desde ju-
lho de 2003, com a ar-
tista plástica Marta Ca-
tib Costa Sossai.

Com grande facilida-
de para aprender traba-

lhos manuais, encontrou
nas tintas e pincéis cam-
po fértil para sua criati-
vidade. Nesta primeira
mostra individual na Bi-
blioteca, a artista apre-
senta 14 telas de estilo
acadêmico e impressio-
nista, retratando paisa-
gens, flores, natureza
morta e figuras huma-
nas.

A Biblioteca Muni-
cipal está aberta ao pú-
blico de segunda a sex-
ta das 07h30 às 17h30
e no sábado das 09h00
às 15h00. Maiores in-
formações telefone nº
3733.6004.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital de Convocação ficam os senhores sócios com
direito a voto convocados a comparecerem no dia 28 do corrente mês
de fevereiro, às 20 horas, a Avenida Maria José, 389, Bairro São
Judas Tadeu, em Avaré/SP, para:
a) aprovar a proposta de programação anual da associação;
b) apreciar o relatório anual da Diretoria;
c) discutir e aprovar as contas e o balanço financeiro correspondente
ao exercício de 2004, previamente apreciados pelo Conselho Fiscal,
em cumprimento aos itens I, II e III do artigo 14º do estatuto da associação.

Avaré, 09 de fevereiro de 2005

FERNANDO SODÁRIO CRUZ
Presidente da Diretoria Executiva

LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação 005/05 – Processo 025/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra para o Centro de
Integração Empresa Escola - CIEE , visando a contratação de
26 (vinte e seis) estagiários para diversas Secretarias munici-
pais, por 12 (doze) meses, no valor total de R$ R$ 97.656,00
(noventa e sete mil seiscentos e cinqüenta e seis reais), sendo
R$ 16.536,00 (dezesseis mil quinhentos e trinta e seis reais)
para o CIEE e R$ 81.120,00 (oitenta e um mil cento e vinte reais)
para os estagiários, com fulcro no Art. 24, inciso XIII, da Lei
8666/93.
Avaré, 04/02/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

TERMO DE ANULAÇÃO

Tomada de Preço 001/05 – Processo 011/05
Objeto: Aquisição de 8.355 cestas básicas para o funcionalismo
municipal.
Fica ANULADO o certame supramencionado, conforme razões
constantes dos autos, com fulcro no art. 49, caput, da Lei 8.666/
93.
Avaré, 04/02/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

REMANESCENTE DE EXTRATOS DE CONTRATO
JANEIRO 2005

TERMOS ADITIVOS

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Coomar – Cooperativa Médica de Avaré e Região.
Objeto: Prestação de serviços médicos por 01 mês em adição
aos já contratados, no valor  de R$ (103.824,00), o que repre-
senta um acréscimo de 25 % do total do contrato referente à
Tomada de Preço 027/04 – Processo 185/04 , com fulcro no
artigo 65, I,  da Lei 8.666/93. Aditado em 24/01/05.

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: Álamo Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
Objeto: Aquisição de 55.000 litros de gasolina e 74.500 litros de
óleo diesel em adição aos já adquiridos, no valor total de R$
(224.481,50), sendo o valor unitário do óleo diesel R$ 1,547 e o
valor unitário da gasolina R$ 1,986, representando um acrésci-
mo de 24,85 % ao total do contrato atualizado, referente à Con-
corrência Pública 004/04 – Processo 095/04 , com fulcro no
artigo 65, I,  da Lei 8.666/93.
Aditado em 28/01/05.

AVISO DE EDITAL

Tomada de Preços 002/05 - Processo 029/05
OBJETO: Contratação de empresa para realização de exames
laboratoriais, com maior oferta de desconto em porcentagem sobre
a Tabela SUS.
Data de Encerramento: 1.º de  março de 2.005, às 08:30 horas.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2005
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, re-ratifica o edital de processo seletivo público nº 02/2005,
publicado em 04 de fevereiro p.p., que trata da  seleção simplificada para contratação por prazo determinado , de acordo com
a Lei Municipal nº 35/89 e 379/99, para os empregos abaixo relacionados e informa:
VAGAS EMPREGO REQUISITO SALÁRIO
04 PEB II -  Educação Artística Licenciatura Plena em Educação Atística R$ 6,59 h/a
01 PEB II - Inglês Licenciatura Plena em Inglês R$ 6,59 h/a
01 PEB II – Português Licenciatura Plena em Língua Portuguesa R$ 6,59 h/a
01 PEB II - Geografia Licenciatura Plena em Geografia R$ 6,59 h/a
10 Professor Monitor Habilitação específica para o magistério R$ 4,43 h/a
1.A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 9:00 hs no Domingo , dia 20 de fevereiro de 2005, com duração de até 3 (três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programático anexo, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
3.  O edital completo está afixado no átrio do Centro Administrativo Municipal.

Avaré, 09 de fevereiro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 03/2005
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica aos inscritos no processo seletivo público nº03/2005,
referente contratação por prazo determinado , de acordo com a Lei Municipal nº 35/89 e 379/99, para os empregos:
 VAGAS EMPREGO REQUISITO SALÁRIO
02 Médico Ginecologista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
02 Médico Reumatologista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
02 Médico Endocrinologista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
02 Médico Pediatra Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
02 Médico Ortopedista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
02 Médico Neurologista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
02 Médico Dermatologista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
01 Médico Gastroenterologista Superior Completo – CRM – residência comprovada ou título de R$ 1.096,37

especialista na área.
1.A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 9:00 hs no Domingo , dia 27 de fevereiro de 2005, com duração de até 3 (três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programático anexo, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
3.  O edital completo está afixado no átrio do Centro Administrativo Municipal.

Avaré, 09 de fevereiro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

Decreto n.º 854, de 10 de fevereiro de 2005.
(Dispõe sobre designação dos membros da equipe Técnica da

Vigilância Sanitária do Município 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 - Ficam designados os seguintes membros para com-
porem a equipe técnica da Vigilância Sanitária Municipal:
Diretor : Dr. Luiz Sérgio F. Faraldo – Médico Veterinário
Advogada: Dra Maria Cristina Saliba de Arruda Campos
Dentista: Dr. Osvaldo Rizzo
Arquiteta: Sra. Claudia Vieira Claro
Enfermeira: Elizabeth Capecci Siqueira
Escriturária: Andreia de Souza Rocha Juberto
Agentes de Saneamento: Ana de Lourdes Mioni Nakamura

Gilberto Augusto Vicente
Luiz Alfredo Benedetti
Sérgio Ricardo Gomes
Eunice Corrêa Barbosa

Data de Abertura: 1.º de março de 2.005, às 09:00 horas.
Informações: Departamento de Licitação - Paço Municipal, situado 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, 10/02/05 – ROSEMARIA DE GOES - Presidente da CPJL

INEDITORIAIS
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Foi um grande sucesso a
apresentação das escolas de
samba e blocos no Carnaval
de Rua da Estância Turística
de Avaré. Apesar deste ano
não haver disputa entre as
escolas, o que não faltou foi
animação nos dois dias de
desfile que aconteceram no
sábado e na segunda-feira.

Foram quatro escolas e
sete blocos, que participaram
do desfile que ocorreu na
Avenida Major Rangel. No
local foi montada uma grande
estrutura com arquibancada e
som para o melhor acompa-
nhamento dos sambas enre-

Escolas de Samba fizeram
grande apresentação

do das escolas.
A escola Água da Onça,

do Bairro Duílio Gambini,
desfilou apresentando o tema
Coração Cigano e agradou a
todos que compareceram
com suas quatro alas e a ba-
teria nota 10.

A segunda escola a entrar
na avenida foi a Tradição, que
veio com oito alas contando
a História da Cana de Açú-
car no Brasil.

A terceira escola a
desfi lar foi a UNA que
fez uma homenagem ao
m ú s i c o  a v a r e e n s e
Chaná, com o samba en-

redo Sou do Samba, Sou
da Paz. Foram dois car-
ros alegóricos, oito alas
e muita animação nas
duas apresentações.

O encerramento do des-
file foi com a escola de sam-
ba Mocidade Avareense.
Com o samba enredo Salva-
mos o Paranapanema, a es-
cola deu destaque para a Re-
presa de Jurumirim, um dos
cartões postais da cidade.

O grande destaque do
desfile foi o público, que nos
dois dias de apresentação
lotou a arquibancada monta-
da na avenida.

Auxiliares de Campo: Isabel Cristina Silva Oliveira
        Maria Cecília Vieira Rosolim
        Valdeci Benedito Cardoso

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 fevereiro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 855, de 10 de fevereiro de 2.005.
(Determina novos prazos para aplicação de saldos de recursos

financeiros, para Convênio da Secretaria Municipal do Bem Estar Social.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º  - Fica prorrogado o prazo de aplicação dos saldos dos Recursos
Financeiros (RESTOS A PAGAR), repassados pela Municipalidade, referente
aos Convênios assinados, com vigência em 31/12/2004, para 31/03/2005)
das entidades abaixo:-

NOME DA ENTIDADE VALOR
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais R$   33.825,00
de Avaré
Associação Amigo Solidário R$     7.200,00
Assistência Social Cristã R$   18.000,00
Colônia Espírita Fraternidade R$   12.000,00
CATI – Clube Avareense da 3ª Idade R$   12.000,00
Educandário Santa Maria R$     9.000,00
Fundação Padre Emilio Immoos R$   31.200,00
Lar Anália Franco R$     4.500,00
Lar São Nicolau R$     7.200,00
Lar São Vicente de Paulo R$   10.560,00
NOCAIJA – Núcleo de Orient. e Cap. Inf. E Juventude R$   36.000,00
RAFA – Residência do Amor Fraternal de Avaré R$   14.400,00
SEARA – Sociedade Evang. E Rec. De Avaré R$     6.000,00

Artigo 2º  - Os saldos dos recursos financeiros serão disponibilizados em
cota única.
Artigo 3º  - Ficam re-ratificadas as cláusulas do Convênio.
Artigo 4º  - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 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 856, de 10 de fevereiro de 2.005.
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 433, de 10 de fevereiro de 2.003)

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 433, de 10 de fevereiro de 2.003, que
dispõe sobre desapropriação de uma área de terras de 4.488,00 m2, de
propriedade do Sr. FERDINANDO FALANGHE e ODETE CARROZA FALANGHE.
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 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
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Cinco dias de folia e muita
alegria marcaram o Carnaval
2005 da Estância Turística de
Avaré no Camping Municipal.
Turistas de várias partes do Es-
tado estiveram no Camping Mu-
nicipal, praticamente lotando o
local nos cinco dias de Carnaval.

Para abrilhantar a festa foi
montado um palco com som
e iluminação onde durante to-
dos os dias aconteceram au-
las de aeróbicas que empol-
garam o público.

Para a realização do Carna-
val no Camping a Prefeitura de
Avaré providenciou a reforma do
local com a parceria da Empre-
sa Miner, que custeou as obras.
Foram reformados os banheiros,
as churrasqueiras, além da ilumina-
ção que foi melhorada para garantir
maior segurança aos campistas.

Uma unidade médica esteve
no local durante todo o tempo
para dar assistência a eventuais
acidentes. A Polícia Militar e o
Corpo de Bombeiros também
prestaram uma assistência louvá-
vel, garantindo a segurança e
tranqüilidade de todos.

Carnaval no Camping Municipal foi um sucesso

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré está bus-
cando recursos para investir
no Bairro Costa Azul, ás mar-
gens da Represa de Jurumi-
rim, ao lado do Camping
Municipal. O antigo lotea-
mento funcionava no passa-
do como uma espécie de
condomínio, porém depois
que a Câmara Municipal
aprovou a Lei 197/2001, de
5 de dezembro de 2001, o
Costa Azul passou a ser mais
um bairro da Estância Turísti-
ca de Avaré. As melhorias já
são uma antiga reivindicação
dos moradores local e tam-

Prefeitura pretende investir no
Bairro Costa Azul

bém servirá para o desenvol-
vimento turístico do municí-
pio.

A Prefeitura já está
com negociações bastante
adiantadas com a Sabesp,
que deverá cuidar do for-
necimento de água e desti-
nação do esgoto daquele
bairro. A Prefeitura tam-
bém está investindo na me-
lhoria da coleta de lixo do
bairro, fato que já vem sen-
do notado pelos morado-
res e turistas que freqüen-
tam o local.

Em pouco tempo a Pre-
feitura deverá anunciar diver-

sas melhorias no Costa Azul.
Já estão sendo mantidos con-
tatos com os governos do
Estado e Federal, para con-
seguir recursos para a cons-
trução de um farol turístico no
Camping, um calçadão na orla
da Represa no Costa Azul, o
asfaltamento do bairro e ain-
da a terceirização do Cam-
ping Municipal, onde melho-
rias como novos banheiros,
restaurante e lanchonete, su-
permercado, marina entre
outros. Todo este investimen-
to visa incrementar o desen-
volvimento turístico na orla da
Represa de Jurumirim.

Decreto nº 857 de 10 de  Fevereiro de 2.005.
(Dispõe sobre 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,
D E C R E T A : -
Artigo 1º  - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do
Município a abrir nos termos do Parágrafo Único do art. 7º da Lei Municipal nº
687 de 29 de dezembro de 2.004, o CRÉDITO no valor de R$ 1.000.00 Hum
mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente, ob-
servando as classificações Institucionais, Econômicas e funcional
Programática:-

              CÓDIGOS
LOCAL                                           GERAL                     Especificação da Despesa                           Valor
05          SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO
05.01.00             Gabinete e Dependências
                   4.4.90.00.00          04.126.8005.9094-50      Atividades de apoio ao programa

           Administração Superior       1.000,00
         TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1.000.00

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 4320 de 17
de março de 1.964, das seguintes dotações Orçamentária:-
             CÓDIGOS
LOCAL                           GERAL                         Especificação da Despesa                               Valor
05                                       SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO
05.01.00                                           Gabinete e Dependências
                3.3.90.00.00    04.126.8005.9094-49   Atividades de apoio ao programa

                                         Administração Superior 1.000,00
                                        TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000,00

Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 10 de Fevereiro de  2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO


