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S A Ú D E :

Investimento contínuo na saúde
melhoram o atendimento à população

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
com objetivo de propor-
cionar melhores condi-
ções de atendimento à
população, já havia ad-
quirido no mês de maio
um aparelho de Ultra
Som e Ecocardiograma
de última geração para o
Pronto Socorro Munici-
pal, o qual já se encontra
em funcionamento. No
final de julho,  em conti-
nuidade a esses investi-
mentos, adquiriu um apa-
relho de Raio X, modelo
Compacto Plus 800, mar-
ca VMI com gerador de
alta freqüência e sistema
digital, no valor de R$
255 mil, que em poucos
dias, estará à disposição
da população.

E D U C A Ç Ã O :

8.833 alunos da rede municipal
voltaram às aulas no início de agosto

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

Os 34 estabeleci-
mentos de ensino da rede
municipal voltaram em
suas atividades após o
período de férias no mês
de julho, onde receberam
8833 alunos, incluindo

educação infantil e ensi-
no básico e fundamental.

Vale ressaltar que
já estão em funciona-
mento os estabeleci-
mentos edificados nos
últimos três anos , ex-

ceto a escola munici-
pal da Vila Jardim e a
CEI Santa Elizabeth,
que se encontra em
construção, com funci-
onamento previsto
para o próximo ano.

Hoje tem vacinação
contra Rubéola e
Paralisia Infantil

Página 12.Aparelho de Ultra Som e Ecocardiograma já em funcionamento no Pronto Socorro Municipal

Aparelho de Raio X ainda embalado será instalado nos
próximos dias no Pronto Socorro Municipal

Ônibus escolares do município transportam alunos da rede municipal de ensino
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Relação de escolas e creches da rede municipal
de ensino com respectivos números de alunos

TOTAL   8.833
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08 – PROCESSO Nº 411/08

Objeto: Aquisição de óleo para a frota escolar municipal, confor-
me edital.
Data de Encerramento: 21 de agosto de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 21 de agosto de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de agosto de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/08 – PROCESSO Nº 415/08
Objeto: Aquisição de materiais descatáveis para o pronto Socor-
ro Municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 22 de agosto de 2008, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 22 de agosto de 2008, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de agosto de 2008 – Rosemaria de
Góes – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇO Nº. 070/08 – PROCESSO Nº. 413/08
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de máqui-
nas, equipamentos, mão-de-obra e materiais para implantação de
guias pré-fabricada e pavimentação em lajotas em diversas ruas
desta municipalidade, conforme edital.
Data de Encerramento: 29 de agosto de 2008, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 29 de agosto de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de agosto de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇO Nº. 071/08 – PROCESSO Nº. 414/08
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de máqui-
nas, equipamentos, mão-de-obra e materiais para pavimentação
em lajotas de concreto na Avenida das Flores – Loteamento o
Estribo, conforme edital.
Data de Encerramento: 01 de setembro de 2008, às 08:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 01 de setembro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de agosto de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇO Nº. 072/08 – PROCESSO Nº. 418/08
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-
obra e materiais para colocação de gradil, pintura e construção
de muro para fechamento de cancha de bocha e pista de skate do
bairro Vila Martins III, conforme edital.
Data de Encerramento: 02 de setembro de 2008, às 08:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 02 de setembro de 2008, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de agosto de 2008 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial nº.
070/08 – Processo nº. 393/08, objetivando a aquisição de cestas
básicas para o funcionalismo municipal, conforme preceitua o “ca-
put” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 06/08/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço nº.
062/08 – Processo nº. 358/08, objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e
mão-obra para implantação de guias pré-fabricadas e pavimenta-
ção em lajotas em várias ruas desta cidade, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 30/07/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Tomada de Preço nº.
063/08 – Processo nº. 361/08, objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e

mão-obra para a execução de pavimentação em lajotas de concreto
na Avenida das Flores, Loteamento o Estribo, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 30/07/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Analisando aos autos, ficam alterados itens do contrato, referen-
te ao Pregão Eletrônico nº. 025/08 – Processo nº. 355/08,
motivo pelo qual os atos praticados deverão ser re-ratificados.
 1) Onde se lia:
LOTE 01 - PASs:
“Item:          Quat:
  34.            2.500
  35.            2.500”
  Agora se leia:
LOTE 01 - PASs:
LOTE 01 - PASs:
“Item:          Quat:
  34.            1.750
  35.            1.800”
2) Onde se lia:
“CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
07.01.02.3.3.90.30.00.10.301.1002.2279-353 – R$ 15.000,00”
Agora se leia:
“CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
07.01.02.3.3.90.30.00.10.301.1002.2279-353 – R$ 14.500,00”
 3) Onde se lia:
“R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais).”
Agora se leia:
“R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto de
2.008- Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Analisando os autos, foram verificadas divergências, referente
ao Convite nº 109/08 – Processo nº 391/08, motivo pelo qual
os atos praticados por este setor deverão ser re-ratificados.
Onde se lia:
“07.01.06.3.3.90.39.00.10.302.1003.2012-455 – PSM – R$ 1.605,00.
07.01.02.3.3.90.39.00.10.301.1002.2279-365 – ESFs – R$ 1.355,30.
07.01.02.3.3.90.30.00.10.301.1001.2001-349 – PASs – R$ 3.133,55.
07.01.03.3.3.90.39.00.10.304.1004.2280-396 – Vigilância Sani-
tária – R$ 2.873,30.”
“O valor global do contrato é de R$ 8.967,15 (oito mil, novecen-
tos e sessenta e sete reais e quinze centavos).”

Agora se leia:
“07.01.06.3.3.90.39.00.10.302.1003.2012-455 – PSM – R$ 1.605,00.
07.01.02.3.3.90.39.00.10.301.1002.2279-365 – ESFs – R$ 1.336,45
07.01.02.3.3.90.30.00.10.301.1001.2001-349 – PASs – R$ 3.133,55.
07.01.03.3.3.90.39.00.10.304.1004.2280-396 – Vigilância Sani-
tária – R$ 2.873,30”.
“O valor global do contrato é de R$ 8.948,30 (oito mil, novecen-
tos e quarenta e oito reais e trinta centavos)”.
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto
de 2.008- Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a Empresa
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, obje-
tivando a contratação de empresa para fornecimento de máquinas,
equipamentos, materiais e mão-de-obra para execução de guias
extrusadas de concreto usinado e pavimentação asfáltica em CBUQ
na Vila Operária, relativa à Tomada de Preço nº. 066/08 – Pro-
cesso nº. 370/08 - Homologado em: 30/07/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
as Empresas SILVANA APARECIDO PRELA EPP, GS COMERCI-
AL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ME e NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando a aquisição de
carnes e ovos, relativa ao Pregão Presencial nº. 068/08 –
Processo nº. 386/08 - Homologado em: 07/08/2008.

Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa J. G. CASSEMIRO ME, objetivando a aquisição de
pneus para a frota escolar, relativa ao Pregão Presencial nº.
069/08 – Processo nº. 392/08 - Homologado em: 05/08/2008.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço nº. 057/08 – Processo nº. 303/08, 28 de
julho de 2008, a empresa SAVAN EDIFICAÇÕES LTDA, no valor
global de R$ 94.830,09 (noventa e quatro mil oitocentos e trinta
reais e nove centavos), objetivando a contratação de empresa
para fornecimento de materiais e mão-de-obra para implantação
de um portal ornamental metálico na Avenida Paulo Araújo Novaes
(Convênio DADE)- Adjudicado em: 05/08/2008.

Tomada de Preço nº. 066/08 – Processo nº. 370/08, 30 de
julho de 2008, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 1.143.367,20 (um
milhão cento e quarenta e três mil trezentos e sessenta e sete
reais e vinte centavos), objetivando a contratação de empresa
para fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais e mão-
de-obra para execução de guias extrusadas de concreto usina-
do e pavimentação asfáltica em CBUQ na Vila Operária- Adjudi-
cado em: 07/08/2008.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública nº. 009/05 – Processo nº. 207/05 fica o
contrato adequado à Resolução 3.424, onde permanecerão ve-
dadas a cobrança de tarifas, prestados aos servidores munici-
pais, referente aos serviços de: 1) transferência, total ou parcial,
dos créditos para outras instituições, 2) saques, totais e parciais,
dos créditos e 3) fornecimento de cartão magnético e de talonário
de cheques para movimentação de créditos - Assinatura do
Termo Aditivo em: 05 de agosto de 2008.

Concorrência Pública nº. 008/05 – Processo nº. 181/05 fica
aditado o valor de R$ 6.772,48 (seis mil setecentos e setenta e
dois reais e quarenta e oito centavos) para a empresa COMER-
CIAL JOÃO AFONSO LTDA, o que corresponde a aproximada-
mente 3,6% (três vírgula seis por cento), do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão, objetivando a aquisição de
cestas básicas para o funcionalismo municipal - Assinatura do
Termo Aditivo em: 21 de julho de 2008.

Convite nº. 127/07 – Processo nº. 365/07 fica aditado o valor de
R$ 20.475,00 (vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais) para
a empresa TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco
por cento), do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão, objetivando a aquisição de massa asfáltica em CBUQ -
Assinatura do Termo Aditivo em: 31 de julho de 2008.

Convite nº. 040/08 – Processo nº. 133/08 fica aditado o valor
de R$ 8.995,00 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais) para
a empresa FIGUEIREDO S.A., o que corresponde a aproximada-
mente 25% (vinte e cinco por cento), do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão, objetivando a aquisição de 200
m³ de concreto 15 MPA - Assinatura do Termo Aditivo em: 28
de julho de 2008.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade Toma-
da de Preço nº 033/07 – Processo nº 393/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a
contratação de empresa com fornecimento de máquinas, materiais,
equipamentos e mão-de-obra para construção do centro de eventos
Diversos (Boiódromo/Arena), conforme preceitua o artigo 78, XII, c/
c 79, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido em: 05/08/
08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade Toma-
da de Preço nº 001/08 – Processo nº 005/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa VALE DO
RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a
contratação de empresa com fornecimento de máquinas, materi-
ais, equipamentos e mão-de-obra para execução de guias extru-
sadas em concreto usinado 20 Mpa e pavimentação asfáltica em
CBUQ em ruas desta municipalidade, conforme preceitua o artigo
78, XII, c/c 79, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido
em: 06/08/08 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Retire gratuitamente o Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais
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TERMO DE REALINHAMENTO DE
PREÇO DO CONTRATO

Fica alterado o contrato que trata o Pregão Presencial nº. 028/
08 – Processo nº. 118/08, feito entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a empresa L. G. GÓES VIEIRA, visando o
equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato, ficando alte-
rado o preço do feijão carioca, referente à aquisição de gêneros
alimentícios. O valor total do presente realinhamento é de R$
9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), com fulcro
no art. 65, II, “d” da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações - Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré -
Alterado em: 29/07/08

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de Dis-
pensa nº. 067/07 – Processo nº. 229/07, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e o Sr. FRANCISCO BARRETO
DE MONTE NETO, objetivando a permanência do Programa da Famí-
lia V - PSFV, com prorrogação até 31 de julho de 2009–Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 098/07 – Processo nº. 383/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa JULIANA
VARELA GUARAREMA ME, objetivando a o fornecimento de
software, manutenção, suporte técnico para processamento da
folha de pagamento do funcionalismo municipal, com prorrogação
até 30 de abril de 2009–Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da
Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 103/08–Processo nº. 410/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação e a empresa COMPTROM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA
LTDA, com valor global de R$ 3.585,00 (três mil quinhentos e
oitenta e cinco reais), objetivando a aquisição de um scanner
colorido, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2008 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

INEDITORIAIS

CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA
CMCF

Lei Municipal 58/97                       Lei Federal 11.340/06

Decreto nº 1.802/08
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio deste
convidar os Conselheiros do Conselho Municipal da Con-
dição Feminina (CMCF) para participarem da reunião que se
realizará no próximo dia 14/08/08 às 16:00h no Clube Avare-
ense de Cinema – (CAC) sito a Rua Rio de Janeiro, 1.763 –
Centro, onde será realizado a escolha do Presidente, Vice-Pre-
sidente, 1º e 2º Secretários deste Conselho.
Informações: (014) 3732-6599 / 3731-2034 – Ramal – 204 – Deni-
se Cristina C. Liberato ou Valdirene M. S. Goulart
Conselheiros Convidados
Representantes da Sociedade Civil:
· Titular: Lúcia Aparecida Silvestre
· Titular: Maria Del Carmem Guardiola Esteban
· Titular: Mary Lucy Anchangelo Maia
· Titular: Michele Giovana Pedro Santos
· Titular: Norma Montibugnoli Catib
· Titular: Rotildes Coutinho
· Titular: Tereza Moisés Machado
· Suplente: Deise Cristina Domingues Carvalho
· Suplente: Denise Batista de Almeida Camargo
· Suplente: Isabel Cardoso
· Suplente: Leda Márcia Benan de Oliveira
· Suplente: Maria do Carmo Cola
· Suplente: Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif. Avellar
Representantes da Área Social das Secretarias Municipais:
· -Secretaria Municipal do Bem Estar Social
· Titular: Flávia de Almeida Ramos
· Suplente: Ana Lúcia Bakr
· -Centro Social Urbano – CSU - SMBES
· Titular: Soraya Maria Conceição
· -Secretaria Municipal da Cultura
· Titular: AdrianaBarreto Gonçalves
· Suplente: Ozenita Pereira da Chagas

Portaria Nº 013/2008

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de Maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de Maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 004/2008, referente à Concessão de Apo-
sentadoria Por Invalidez.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Invalidez com proventos mensais pro-
porcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de julho de 2008,
conforme Portaria de Exoneração nº 457/2008, de 01 de julho de
2008, a Srª GENECI FERREIRA, brasileira, casada, maior, portadora
do RG nº 11.490.333-5 SSP-SP, CPF nº 794.001.248-72 e PIS/PASEP
nº 12465050593, Servidora Pública  Municipal, do quadro de pessoal
civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante
do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, com os proventos men-
sais Proporcionais ao Tempo de Contribuição, com fundamentos nos
Artigos, Artigo 40, § 1º inciso I e Artigo 40, §§ 3º e 17º da CF,  Artigo
24 § 1º e 6º, Artigo 52 e 53 da Lei Municipal nº 938/2007.
Avaré, 31 de julho de 2008.
Nahscir Mazzoni Negrão  Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente                   Coordenadora de Beneficios

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria Nº 014/2008

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de Maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de Maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 005/2008, referente à Concessão de Apo-
sentadoria Por Invalidez.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Invalidez com proventos mensais
proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de julho de
2008, conforme Portaria de Exoneração nº 458/2008, de 01 de
julho de 2008, a Srª HELENA GASPAR DA SILVA, brasileira,
casada, maior, portadora do RG nº 4.450.645 SSP-SP, CPF nº
195.211.388-15 e PIS/PASEP nº 10069582065, Servidora Pública
Municipal, do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré, ocupante do cargo de DIRETORA DE
ESCOLA, com os proventos mensais proporcionais ao Tempo de
Contribuição, com fundamentos nos Artigos, Artigo 40, § 1º inciso
I e Artigo 40, §§ 3º e 17º da CF,  Artigo 24 § 1º e 6º, Artigo 52 e 53
da Lei Municipal nº 938/2007.
Avaré, 31 de julho de 2008.

Nahscir Mazzoni Negrão  Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente                 Coordenadora de Beneficios

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria Nº 015/2008

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de Maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de Maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 006/2008, referente à Concessão de Apo-
sentadoria Por Invalidez.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Invalidez com proventos mensais
proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de julho de
2008, conforme Portaria de Exoneração nº 458/2008, de 01 de
julho de 2008, a Srª MARIA CRISTINA RIBEIRO HORÁCIO, bra-
sileira, casada, maior, portadora do RG nº 18.664.977 SSP-SP,
CPF nº 057.960.366-74 e PIS/PASEP nº 12045643141, Servidora
Pública  Municipal, do quadro de pessoal civil da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, ocupante do cargo de PRO-
FESSOR MONITOR, com os proventos mensais proporcionais ao
Tempo de Contribuição, com fundamentos nos Artigos, Artigo 40,
§ 1º inciso I e Artigo 40, §§ 3º e 17º da CF,  Artigo 24 § 1º e 6º,
Artigo 52 e 53 da Lei Municipal nº 938/2007.
Avaré, 31 de julho de 2008.

Nahscir Mazzoni Negrão   Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente                   Coordenadora de Beneficios

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e demais
empresáriosem geral:

Quando vossos estabelecimentos comerciais re-
ceberem fiscalização de agentes desta munici-
palidade, em qualquer âmbito de suas ativida-
des, e caso vossa senhoria venha a considerar o
referido ato improcedente, injusto e arbitrário, por
gentileza protocolar requerimento com endereço
completo junto ao Protocolo do Paço Municipal,
a Praça Juca Novaes, 1169, no horário das 13h00
às 17h00, dias úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

COMUNICADO DA
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
JUNTAMENTE COM A CDHU, INFORMA AOS 75
SORTEADOS DO CONJUNTO HABITACIONAL
CID FERREIRA – BAIRRO DUÍLIO GAMBINI,
QUE O SORTEIO DOS ENDEREÇOS DAS UNI-
DADES HABITACIONAIS PARA EMISSÃO DO
CONTRATO, SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE
AGOSTO , ÀS 11:30 HORAS NA CÂMARA MU-
NICIPAL. OS SORTEADOS DEVERÃO COMPA-
RECER MUNIDOS DE DOCUMENTOS PESSO-
AIS (CPF E RG).

· -Albergue Municipal - SMBES
· Suplente: Maria de Fátima Gomes
· -Secretaria Municipal do Meio Ambiente
· Titular: Cirene Gomes
· Suplente: Nilza Osório Rodrigues
Representantes do Fundo Social de Solidariedade:
· Titular: Fernanda Caroline V. Bernardo
· Suplente: Ana Maria Silvestre Costa
Representante de Entidades Sociais do Município:
· Titular: Maria Aparecida Pires Bento
· Suplente: Cleonice de Lurdes Martins

EUNICE APARECIDA DA COSTA SILVESTRE
Secretária M. Bem Estar Social

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais



AVARÉ, 9 DE AGOSTO DE 2008 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 371 5

D I A  D O S  P A I S :

Foi realizado no dia
7, uma homenagem aos
pais moradores do bair-
ro, com palestra sobre
câncer de próstata, mi-
nistrado pelo enfermeiro
José Donizete Costa. Em
seguida teve a apresen-
tação da dupla sertaneja
Valderceu e Oceano,
sorteio de brindes e ces-
ta básica e após foi ofe-
recido um jantar.

O evento foi desen-
volvido com apoio da
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ava-
ré, Secretaria da Saúde,
empresários avareenses,
moradores do bairro e
total empenho da equipe.

ESF III – Dr. Dante Cavecci realiza
homenagem aos pais com o Projeto Viva Mais

DIVULGAÇÃO

Equipe ESF III

Momento da palestra sobre câncer de próstata,
ministrado pelo enfermeiro José Donizete Costa Pai recebendo premiação

C U L T U R A :

Prefeitura recebe doação de livros de clássicos do Teatro

A Secretaria Munici-
pal de Cultura está tra-
zendo cursos específicos
através da Oficina Cul-
tural Regional Glauco
Pinto de Moraes, da ci-
dade de Bauru.

A primeira Oficina que
será ministrada é a Inicia-
ção Circense com o co-
ordenador Rodrigo César
Mazza – “Oficina de Ma-
labares e Perna de Pau”.

As inscrições já es-
tão abertas e podem ser

Secretaria de Cultura
trás Oficina de Iniciação

Circense para Avaré
DIVULGAÇÃO

A prefeitura de Ava-
ré recebeu na tarde do
último dia 17, sete co-
leções de livros de tea-
tro da série “Os gran-
des dramaturgos”, do-
adas pela Sucocítrico
Cutrale.

A coleção conta com

realizadas na secretaria
de cultura. Maiores in-
formações pelo fone:
014- 3732-5057.

As vagas são limita-
das e o curso terá inicio
no dia 4 de outubro no
Teatro Municipal, a par-
tir das 14h00. Na hora
da inscrição, o interessa-
do deverá levar o RG;
caso seja de menor o pai
deverá acompanhar o
aluno. A idade mínima é
de 12 anos.

15 volumes, compostos
de peças de grandes dra-
maturgos mundiais, como
Lope de Vega, Oscar
Wilde e Molière. A doa-
ção faz parte de um pro-
jeto de comemoração
aos 40 anos da Cutrale
e foca o incentivo à lei-

tura nas regiões próximas
onde à empresa atua. O
projeto foi realizado por
meio da Lei de Incenti-
vo à Cultura, em parce-
ria com a Editora Peixo-
to Neto.

As coleções serão
destinadas para as es-

colas da rede de ensi-
no municipal da cidade,
para a Biblioteca Mu-
nicipal e ao projeto de
Kerollin Pink da Secre-
taria de Cultura, que
deverá trabalhar com as
coleções em projetos
teatrais.
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A G R O P E C U Á R I A :

Uma comitiva de
trinta e um produtores
de leite da Estância Tu-
rística de Avaré e de
Arandu participaram
nesta quinta-feira, 7 de
agosto, do I Encontro
Estadual de Produtores
de Leite. O evento
aconteceu no Parque de
Exposições de Bauru e
foi promovido pelo Se-
brae/SP, Sistema Ocesp/
Secoop/SP, Sistema Fa-
esp/Senar/SP e Sindica-
to Rural de Bauru, reu-
nindo produtores, técni-
cos, empresários, coo-
perativas, políticos e ins-
tituições públicas.

O objetivo do encon-
tro foi reunir os produ-
tores de leite para deba-
ter as políticas públicas
para o setor, a inovação
tecnológica, custos de
produção, a qualidade do
leite, gestão da ativida-
de, os principais garga-
los do setor leiteiro, for-
talecendo e atualizando

Produtores de leite se reúnem em Bauru

Abertura oficial reuniu autoridades e produtores no Tattersal da Expo Bauru

DENISE GUIMARÃES/LUZ

a cadeia produtiva do
leite no Estado de São
Paulo.

Conforme a Secre-
taria de Agricultura, a
região de Avaré tem
uma grande bacia lei-
teira. Com o aprimora-
mento da técnica, au-
menta a produtividade
dos agricultores famili-
ares e pequenos produ-
tores de leite, pois essa

atividade é fixadora do
homem no campo e em
2007 gerou uma renda
bruta de aproximada-
mente R$ 3 milhões,
sendo a quarta cadeia
produtiva mais impor-
tante do agronegócio
avareense, destacou o
gestor de agronegócio
Fernando.

Segundo o veteriná-
rio Renato Vilem, da

Secretaria de Agricultu-
ra de Avaré, coordena-
dor do projeto, o encon-
tro é uma oportunidade
para que os pequenos
produtores de leite da
região de Avaré possam
reciclar seus conheci-
mentos, aprender novas
técnicas, trocar infor-
mações e colaborar
para fortalecer a cadeia
produtiva.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimen-
to (SMAA), realiza no
próximo dia 18 de agos-
to, a partir das 18h00, na
sede da CATI Regional
Avaré, palestra sobre a
utilização de antibiótico
de nova geração e rá-
pida ação em gado de
leite ou corte, caprinos,
ovinos e suínos.

O evento é direcio-
nado a pecuaristas, ve-
terinários, técnicos e
produtores rurais, mas é
aberto ao público em
geral interessado em
saúde animal. A pales-
tra será ministrada pelo
médico veterinário Hen-
ry Gomes, de Itapeti-
ninga (SP), da Unidade
Gado de Leite da Bayer
Saúde Animal e haverá
o sorteio de brindes du-
rante a apresentação.

De acordo com Go-
mes, que é formado pela
Unicentro (Guarapua-
va-PR), os cuidados
com a sanidade do gado
é fundamental para que
o rebanho e o empreen-
dimento pecuário dê re-
sultados econômicos
satisfatórios. Segundo
ele, o criador não deve
pensar somente em ge-
nética avançada, nutri-
ção adequada, manejo
correto e mão-de-obra
qualificada. “A atenção
com a sanidade do re-
banho é um fator que
garante lucros aos cri-
adores”, disse Henry

Palestra vai abordar
antibiótico de rápida ação

Gomes.
Antibióticos de rápi-

da recuperação são nor-
malmente medicamentos
de dose única, com am-
plo espectro de ação
bactericida, que com for-
mulação diferenciada
promove uma rápida re-
cuperação dos animais.

De acordo com os
veterinários da Casa da
Agricultura de Avaré, as
vantagens desse tipo de
antibiótico são a rapidez
como agem, a dose úni-
ca que facilita o manejo
e economiza mão-de-
obra, a praticidade e fa-
cilidade de aplicação, eli-
minam bactérias gram
negativas ou gram posi-
tivas e micoplasmas,
matam as bactérias tan-
to na fase de crescimen-
to como na fase estacio-
nária, aplicação subcutâ-
nea, intramuscular ou
endovenosa, têm exce-
lente ação no local da in-
fecção (mesmo com a
presença de pus ou de-
tritos) e curto período de
carência, ou seja, rápido
aproveitamento do leite
ou da carne para consu-
mo humano.
SERVIÇO
Sanidade Animal - Pales-
tra sobre antibióticos de
rápida ação. Local: CATI
Regional Avaré – Rua
Santa Catarina, 1901 –
centro – Avaré
Data: 18/08/08 - Hora:
18h00
Inscrição gratuita
Mais informações na Clí-
nica Veterinária Munici-
pal - Telefone: (14) 3731-
1909 com Alan Paprotzki

Inscrições para as músicas avareenses
encerram-se no próximo dia 15

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço Municipal,

Centro Administrativo e nas Bancas de Jornais

Encerram-se no
próximo dia 15, as ins-
crições das músicas
avareenses para a 26ª
edição da FAMPOP
(Feira Avareense de
Música Popular).

No dia 17 será fei-
ta a triagem, onde será

C U L T U R A :

selecionadas 24 músi-
cas, que serão apre-
sentadas em duas noi-
tes no Teatro Munici-
pal, nos dias 21 e 22
de agosto.

De acordo com a
Comissão Organizado-
ra, o grupo que fará a

triagem para a fase
avareense são:

Clovis de Olivei-
ra – Músico, radialis-
ta, um dos criadores da
Fampop. Já participou
de vários festivais pelo
Brasil a fora como ju-
rado e apresentador.

Kleber Silveira –
Músico, poeta, composi-
tor, já fez parte da Co-
missão Organizadora da
Fampop por vários anos.
Integrante do grupo mu-
sical os Três do Brejo.

Carlinhos Beltra-
mi -  Músico, já fez
parte de várias Comis-
sões de Triagens  da
Fampop e das Comis-
sões Organizadores de
varias edições da Fei-
ra Avareense.
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P E I X E S :

Comboio do Peixe estará novamente em Avaré

O Comboio oferece pescado de boa procedência e variedade se tornando  uma boa
opção para os avareenses variar o cardápio semanal

Na próxima sexta-
feira, 15, a comunidade
avareense poderá mais
uma vez ter acesso a pes-
cados frescos e congela-
dos durante a visita do
Comboio do Peixe na ci-
dade. O caminhão ficará
estacionado, como de
costume, na Praça Gua-
raciaba Amorim, próximo
do edifício do Fórum e
em frente ao prédio da
antiga Estação Ferroviá-
ria da FEPASA.

O atendimento, segun-
do os organizadores, será
das 7h30 às 18h30 e a co-
munidade vai poder adqui-
rir pescados de água doce
ou salgada e frutos do mar
a preços acessíveis, vindos
diretamente do Ceasa.

DIVULGAÇÃO

Ainda segundo a 3M
Pescados, de Ourinhos
(SP), responsável pela

comercialização, a vin-
da do Comboio do Pei-
xe é uma parceria da

empresa com a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré, através da

Secretaria Municipal de
Agricultura e Abasteci-
mento (SMAA).

O Comboio oferece
pescado de boa procedên-
cia e variedade se tornan-
do  uma boa opção para
os avareenses variar o
cardápio semanal.

Os consumidores
vão encontrar diversas
espécies de peixes na-
tivos e exóticos, além
de camarão graúdo, sal-
mão e frutos do mar,
sardinha arengue, cas-
cudo branco, pescada
limpa, filé de mapará,
pintado de Belém e ou-
tras espécies.

COMA PEIXE -
Rico em proteína Omega
3, consumir peixe pelo

menos uma vez por se-
mana faz muito bem à
saúde física e mental. De
acordo com dados publi-
cados recentemente em
revistas especializadas, o
consumo de peixes tem
aumentado no Brasil,
principalmente, o de filé
de tilápia, um peixe exó-
tico, mas que tem uma
carne muito apreciada
pelo brasileiro.

De acordo com o
zootecnista Moisés An-
thero, especialista em
piscicultura, o Brasil
está a caminho de se
tornar um dos maiores
exportadores de tilápia
do mundo, perdendo
apenas para a China atu-
almente.

Z O O N O S E S :

Prefeitura recolhe animais soltos nas ruas e rodovias
A Prefeitura da Estân-

cia Turística de Avaré, atra-
vés da Secretaria de Agricul-
tura de Avaré (SMAA) está
recolhendo os grandes ani-
mais (vacas, mulas, éguas,
cavalos, burros, bezerros,
novilhas, etc) que ficam sol-
tos nas ruas e rodovias do
entorno da cidade. O traba-
lho é realizado pela equipe
de Zoonoses da SMAA.

Segundo a Secretaria
de Agricultura, o objetivo
do recolhimento é consci-
entizar os proprietários de
que esses animais não
podem ficar soltos pelas
ruas e avenidas e, menos
ainda, nas rodovias do en-
torno da cidade, pois são
possíveis causadores de
graves acidentes envol-
vendo motoristas e pedes-
tres. Além disso, esses ani-
mais podem transmitir zo-

onoses, ou seja, doenças
que os animais passam aos
seres humanos.

A Secretaria ressalta

ainda que há uma grande
ocorrência envolvendo
animais soltos pelas ruas
da cidade colocando em

risco a vida e a saúde da
comunidade, por isso, a
SMAA tem atuado para
coibir o abuso, apreen-

dendo os animais e noti-
ficando os proprietários.

Para reaver os ani-
mais apreendidos, os pro-
prietários devem apre-
sentar na SMAA os do-
cumentos pessoais (CFF,
RG e comprovante de
residência), comprovante
de vacinação contra a
febre aftosa e exames de
brucelose, comprovante

de propriedade dos ani-
mais e assinar um Termo
de Compromisso e Res-
ponsabilidade.

Na ocasião da retira-
da, os técnicos da SMAA
orientam os proprietários
a não reincidir no erro,
evitando assim multas e
demais sanções civis e
criminais de acordo com
a legislação em vigor.

MÁRIO BIXIGADIVULGAÇÃO

O objetivo do recolhimento é conscientizar os
proprietários de que esses animais não podem ficar

soltos pelas ruas e avenidas

Para reaver os animais apreendidos, os proprietários devem apresentar na SMAA
documentações e assinar um Termo de Compromisso e Responsabilidade
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CEI Carolina Puzziello realiza plantio de árvores

O CEI Carolina Pu-
zziello, localizado na
Avenida Dico Merca-
dante, 889, no Jardim
Paineiras, realizou no úl-
timo dia 28, plantio de
árvores na área externa,
em toda a sua volta e na
parte interna da creche.

DIVULGAÇÃO

Na parte de fora foram
plantadas mudas de
Aroeira-Salsa e na par-
te de dentro, mudas de
Mirindiba Rosa, onde
em breve, quando as
árvores já estiverem for-
madas, as crianças po-
derão brincar sob as

suas sombras. Essas es-
pécies foram escolhidas
por terem um cresci-
mento mais rápido, pois
em dois ou três anos, já
estarão formadas.

Os plantios foram
realizadas pelas própri-
as crianças, sendo que

elas também são res-
ponsáveis pela rega di-
ária das mesmas, já que
cada sala adotou uma
árvore.

Toda a equipe,
como a diretora, pro-
fessoras, pajens e de-
mais funcionários estão
se dedicando ao traba-
lho cotidiano e ao incen-
tivo às crianças.

Os plantios foram realizadas pelas próprias crianças

As crianças serão responsáveis pela rega diária das
mesmas, já que cada sala adotou uma árvore

O F I C I N A S :

Casa de Artes e Artesanato abre suas portas para Oficinas de Origamis

Em comemoração
aos 100 anos da Imigra-

MÁRIO BIXIGA

ção Japonesa, a Casa de
Artes e Artesanato abriu

suas portas para Oficinas
de Origami, ministrada
por Vera Takeda e Bea-
triz Maenaka, onde cada
oficina tem duração de 10
horas. A Casa de Artes e
Artesanato também ofe-
rece os seguintes cursos:
Corte e Costura, Linge-
rie, Crochê, Tricô, Bor-
dados em Geral, Macra-
mé, Pintura em Tela, Te-
cido e Madeira.

Maiores informações
na Rua Rio Grande do
Sul, 1793.

Além das Oficinas de Origamis, a Casa de Artes e
Artesanato também oferece cursos de corte e costura,

pinturas em telas, entre outros
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LEIS

Lei nº 1.096, de 05 de agosto de 2.008
(Dispõe sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia

celular de recepção móvel celular e de rádios base (ERB) e
similares por transmissão de radiação eletromagnética e dá

outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º -  As instalações de antenas transmissoras de telefo-
nia celular de recepção móvel celular e de rádios base (ERB) e
similares por transmissão de radiação eletromagnética na Estân-
cia Turística de Avaré, somente poderão ser instaladas a uma
distância horizontal de 100 metros de prédios ou construções.
Artigo 2º - O licenciamento para antenas transmissoras de tele-
fonia celular de recepção móvel celular e de rádios base (ERB) e
similares por transmissão de radiação eletromagnética será for-
necido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como
pela VISA – Vigilância Sanitária, obedecendo as normas estabe-
lecidas em Lei, e  renovadas anualmente.
Artigo 3º - O licenciamento poderá ser cancelado a qualquer
tempo se comprovado prejuízo ambiental e/ou sanitário relaciona-
do ao equipamento.
Artigo 4º - As empresas prestadoras dos serviços de telecomu-
nicações estarão obrigadas a apresentarem projetos para a ins-
talação das antenas, para análise da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de agosto de 2.008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

COMUNICADO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO
MUTIRÃO AVARÉ F-1 E F-2

Todos os mutuários abaixo relacionados deverão comparecer na
Secretaria de Habitação no período de 11 à 15 de Agosto de 2008
no horário das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas para
tratar da reposição das faltas  referentes ao mutirão.
O prazo para reposição das faltas será até o dia 31 de Agosto.
O não cumprimento das faltas no prazo determinado implicará em
exclusão (por faltas de acordo com o regulamento de obras)
Obs – Não atenderemos por telefone.

AVARÉ F-1
ALEXANDRE CAETANO Nº 03

BENEDITA CARELLI MARQUES Nº 12
CIRLENE MARIA DA SILVA Nº 16

PRISCILA EDUVIRGIO Nº 22
ALEXANDRE CARDOSO VAZ Nº 33
LEILA KARINA SILVA SALES Nº 39

VIVIAN MACHADO  Nº 51
MONIQUE FERNANE MARTOS Nº 62

NEUZA DOS SANTOS Nº 63
LUCIANA APARECIDA DE SOUZA  Nº 79

SANDRA RENATA FEQUETTIA Nº 81
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA Nº 85

SILVANA ANGELO Nº 86
SIMONE APARECIDA SILVESTRE Nº 87

HELCIO ROBERTO DA CRUZ  Nº 103
CARLA CRISTINA MACHADO Nº 108

AVARÉ F-2
ARNALDO CARDOSO  Nº 11

CLAUDINÉIA CARMONA Nº 14
EDERSON DE OLIVEIRA VILAS BOAS  Nº 16

FLORIZA DOS SANTOS FOGAÇA  Nº 21
SERGIO LUIZ PEDRO Nº 48

REGINA BATISTA DE SOUZA Nº 55
EZEQUIEL FRANÇA Nº 62

OFÍCIOS LEGISLATIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: Rônega Prestadora de Serviços na Construção Civil Ltda.
Objeto: execução de obras e serviços referente à primeira fase
de construção da nova sede da Câmara Municipal da Estância
Turística de Avaré, com fornecimento de todos os materiais, mão-
de-obra e equipamentos necessários à execução, com área total
de 1.247,42 m².
Prazo de vigência do contrato: até 20 de Dezembro de 2008.
Valor: R$ 1.089.960,08 (um milhão e oitenta e nove mil, novecen-
tos e sessenta reais e oito centavos) a serem pagos após os
fechamentos das medições mensais, em parcelas conforme Cro-
nograma Físico Financeiro.
Referente: Processo nº 10/2008 – Tomada de Preço 01/2008
Data do ajuste: 31/07/2008

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a toda a
população para as Audiências Públicas de Prestações de Contas
desta Egrégia Casa Legislativa e da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré, referente ao I Quadrimestre do exercício de 2008.
A Audiência será realizada no dia 12 (doze) de agosto de 2008,
no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, às 14h00min..
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Resumo do Edital de Pregão Presencial nº 003/2008

Processo nº 026/2008.
Pregão Presencial nº 003/2008.
Data de Abertura:- 21/08/2008
Horário de Abertura:- 10h30m

A Fundação Regional Educacional de Avaré, torna Público para
ciência dos interessados através do Resumo do Edital de Pregão
Presencial nº. 003/2008, objetivando a Contratação de uma em-
presa para implementação dos sistemas de segurança e execu-
ção do Projeto de Incêndio solicitado pelo corpo de bombeiros e
Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme projeto téc-
nico anexo IX, onde se realizará o Pregão, às 10h30m do dia 21
de agosto do ano de 2.008.
A cópia do Edital de Pregão Presencial e maiores informações
poderão ser obtidas com a Sra. LAURA MENDES CARDOSO PELUSO,
Presidente da LP/FREA até o dia 20 de agosto do ano de 2.008, no
horário das 10h00m às 18h00m no endereço:-

Praça Prefeito Romeu Bretas – 163
Bairro Centro
CEP. 18700 – 902
Avaré – SP
Departamento de Licitações, ou
Tel / Fax :- (0xx14) 3732 1133 Ramal 1807.

Avaré, 06 de agosto de 2.008.

___________________________
Laura Mendes Cardoso Peluso

Presidente LP/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Saúde
convida a população para a II AU-
DIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE DE
2008, que será realizada no dia
13 de agosto de 2008, às 14h00
na Câmara Municipal de Avaré.

Secretaria Municipal de Saúde

Retire gratuitamente o Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré no

Paço Municipal, Centro Administrativo e
nas Bancas de Jornais

Resumo do Edital de Pregão Presencial nº 004/2008

Processo nº 028/2008.
Pregão Presencial nº 004/2008.
Data de Abertura:- 26/08/2008
Horário de Abertura:- 10h30m

A Fundação Regional Educacional de Avaré torna Público para
ciência dos interessados através do Resumo do Edital de Pregão
Presencial nº. 004/2008, objetivando a aquisição de equipamen-
tos de informática conforme anexo IX, onde se realizará o Pre-
gão, às 10h30m do dia 26 de agosto do ano de 2.008.
A cópia do Edital de Pregão Presencial e maiores informações
poderão ser obtidas com a Sra. LAURA MENDES CARDOSO PELUSO,
Presidente da LP/FREA até o dia 26 de agosto do ano de 2.008, no
endereço:-

Praça Prefeito Romeu Bretas – 163
Bairro Centro
CEP. 18700 – 902
Avaré – SP
Departamento de Licitações, ou
Tel / Fax :- (0xx14) 3732 1133 Ramal 1807.
Avaré, 09 de agosto de 2.008.

___________________________
Laura Mendes Cardoso Peluso

Presidente LP/FREA
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DECRETO Nº.1808 de 08 de agosto de 2008
(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,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº1030 de 06/12/2007, o crédito no valor  de R$380.000.00(trezentos e
oitenta mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.02.00 Divisão de Suprimentos

   3390.30.00 04.122.7001.2329-29 Manut. Do gab. Do prefeito 5.000,00
07. SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   3390.39.00 10.302.1003.2017-457 Conserv. De unid. ambulatorial 60.000,00
08. SECR.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.01.00 Gabinete da Secretária e Dependências

   3390.39.00 08.122.4007.2152-516  Manut. Dos serv. administrativos 10.000,00
15. SECRET.MUNIC. DE TRANSPORTES
15.03.00 Depto. de pavimentação/Conservação

   3390.39.00 15.451.5003.2173-888 Conserv. De vias públicas 20.000,00
16. SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENT
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.51.00 04.122.7001.1085-912 Ampliação e reforma de prédios publ. 25.000,00
   4490.51.00 20.606.6001.1083-932 Constr. Do boiodromo 200.000,00

17. SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
17.02.00 Divisão de Encargos Municipais

   3290.21.00 28.843.9002.0006-954 Serv. da dív. Interna - geral 10.000,00
   4690.71.00 28.843.9002.0006-956 Serv. da dív. Interna - geral 50.000,00

TOTAL.......................................................... 380.000,00
Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de

anulação a que alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março
de 1.964 das seguintes dotações orçamentárias:
02. GABINETEDO PREFEITO
02.04.00 Procuradoria Jurídica

   3190.16.00 03.122.7003.2263-40 Consult. Juríd. E contec. Ju. 5.000,00
07. SECRETARIA MUN. DA SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   3191.13.00 10.302.1003.2012-452 Atendimento emergencial em pronto soc. 10.000,00
07.01.07 Depto. de Saúde do Trabalhador

   3190.34.00 10.331.1010.2283-460 Curso de educ.continuada em saúde 30.000,00
   4490.52.00 10.331.1010.2289-475 Func. Do centro de referencia 20.000,00

10. SECRETARIA MUN DE ESPORTES
10.02.00 Gabinete do Secretário e Dependências

   3390.39.00 27.812.30007.2108-650 Func. De núcleos de esportes 30.000,00
   4490.51.00 27.812.3007.1028-1009 Implant. De núcleos de esportes 50.000,00
   4490.51.00 27.812.3007.1028-659 Implant. De núcleos de esportes 5.000,00

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

   4490.51.00 15.451.6004.1094-927 Adequação turística do camping munic. 70.000,00
   4490.51.00 15.452.5008.1090-930 Implant. De novo cemitério 50.000,00
   4490.51.00 20.606.6001.1083-933 Constr. Do boiodromo 50.000,00

17. SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
17.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

   3390.39.00 04.129.7001.2246-947 Remuneração dos serv. de arrec. 60.000,00
TOTAL......................................................380.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de agosto de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Decreto nº 1.789, de 22 de julho de 2008
(Permite o uso de área pública, para implatação de banca de jornais e revistas, na Praça Públio

Pimentel, pelo Sr. Rodrigo Leandro Franzolim.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AVARÉ, em seu artigo 119, § 3º.
DECRETA
Artigo 1º - Fica o Sr. RODRIGO LEANDRO FRANZOLIM, autorizado a utilizar uma área de aproxima-
damente 04 (quatro) metros do bem público municipal, localizado na Praça Públio Pimentel.
Artigo 2º - O bem público municipal descrito no artigo anterior, deverá ser utilizado pelo Permissio-
nário, única e exclusivamente para a instalação de banca de jornais e revistas.
Parágrafo 1º - Fica ressalvado ao Permissionário, por sua conta e risco, adequar as dependências
às suas necessidades, desde que não prejudique a estrutura das mesmas.
Parágrafo 2º - Obriga-se ainda, o Permissionário, a zelar pelas instalações elétricas e hidráulicas
das dependências.
Artigo 3º - Correrão por conta do Permissionário, as despesas decorrentes da utilização de energia
elétrica e de aparelhos de telecomunicação, necessários à ativação e funcionamento da banca.
Artigo 4º - A Permissão de uso é realizada a título precário, por prazo indeterminado, tendo caráter
gratuito e intransferível.
Parágrafo 1º - Revogada a permissão, as dependências serão restituídas á Permitente, indepen-
dentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial.
Parágrafo 2º - A revogação da permissão, não importará em direito ao Permissionário à indenização
pelas melhorias porventura introduzidas nas dependências, ressalvando o direito ao Permissionário
de retirar as instalações consideradas removíveis, e ao mesmo pertencentes.
Artigo 5º - A presente permissão será formalizada por termo a ser lavrado pela Assessoria Jurídica da
Prefeitura Municipal de Avaré.
Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, aos 22 de julho de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.806, de 06 de Agosto de 2008
(Dispõe sobre anulação de ato administrativo que contém vício insanável.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o, que o Município pretende ocupar todas as dependências do Parque de
Exposições “Fernando Cruz Pimentel” para uso próprio e em favor da comunidade como um todo;
C o n s i d e r a n d o, que o Parque de Exposições encontra-se em fase de remodelagem, de
reconstrução e de adequação de suas dependências as necessidades de melhor aproveitamento
daquele local para a Comunidade Avareense;
C o n s i d e r a n d o, que a Lei Municipal nº 655, de 21 de outubro de 2004, que autoriza a Cessão
de Uso de Bem Público,  contraria frontalmente o artigo 37, da Constituição Federal, o artigo 2º da Lei
Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos na Administração Pública e o artigo 119, § 1º, da Lei
Orgânica do Município;
C o n s i d e r a n d o, que prevalece o interesse público em relação ao privado no que tange aos
Contratos Administrativos, sendo necessário, para dispensa de concorrência, a justificação de
interesse público ser embasada em fatos incontestáveis, de extremo interesse ao Poder Público e a
Comunidade, que se sobreponha o interesse público em relação ao concessionário, fato inocorrente
na celebração do Contrato entre a Prefeitura e a Associação Brasileira dos Criadores de Mini-Horse;
C o n s i d e r a n d o, que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial – conforme súmula nº 473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado NULO o Contrato de Cessão de  Uso  de  imóvel  que  fizeram  a Prefeitura
Municipal de Avaré e a Associação Brasileira dos Criadores de Mini-Horse, em 21 de outubro de 2004,
celebrado por autorização da Lei supra mencionada.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de Agosto de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Decreto n.º 1.803, de 28 de julho de 2008
(Declara Hóspedes Oficiais do Município os Srs. VALDIMIR FORTI e SUELI FORTI).

 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 - Ficam declarados Hóspedes Oficiais do Município de Avaré, o Governador do Distrito
4620 do Rotary Clube, VALDIMIR FORTI e sua esposa a Sra. SUELY FORTI, quando de sua visita
nesta cidade, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2008.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de julho de 2008.

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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CAMPEONATO MUNICIPAL DE AVARÉ
RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA -  DIA 03

Três Coqueiros 01 x 00 Brabância
Igreja Evangélica 01 x 03 Paulistano

Vila Jardim 00 x 04 Azulão
América 02 x 01 Operário (1ª Divisão)

Vila Nova 01 x 05 Paineiras (2ª Divisão)
Três Coqueiros 02 x 01 Comunitário (1ª Divisão)

Feijão D./C. Tênis 04 x 01 São Pedro

RODADA DO DIA 10
2ª DIVISÃO

CAMPO DA A.A.A.
13h30 - A. P. Bizungão x  Corinthians

15h30 - Sócios da A.A.A. x Sta. Elizabeth
CAMPO DO SÃO PEDRO

09h00 - Brasil Novo x A. F. Municipais
CAMPO MUNICIPAL

09h00 - Vera Cruz x Sport
Lembrando que a tolerância de 30 minutos é somente para o
1° jogo da manhã e da tarde.

1ª DIVISÃO
CAMPO DO SÃO PAULO

09h00 - San Marinos x Paineiras
13h30 - Comunitário x Operário

15h30 - Vila Jardim x Três Coqueiros

ALGUNS JOGOS DA PRÓXIMA FASE JÁ DEFINIDOS
Igreja Evangélica x Ponte Preta

Comunitário x Vila Nova
Jardim Vera Cruz x Três Coqueiros

Vila Martins x Azulão
Pizzaria Laspazia x Unidos do Ipiranga

COMUNICADOS
FUTEBOL DE CAMPO

Neste sábado, no período da manhã, no Campo Municipal,
as equipes de base da Secretaria Municipal de Esportes, jo-
gam amistosamente contra as equipes de Piraju nas categori-
as Dentinho, Dente de Leite e Dentão. Estes jogos vão servir
de base para os Jogos da Inspetoria.

A Secretaria Municipal de Esportes comunica que o atleta
Adalberto Carvalho Maitano não poderá atuar no Campeonato
Municipal de Avaré 1ª e 2ª Divisão.

Motivo - Inscrição dupla. Auto Posto Bizungão - 2ª Divisão
e Três Coqueiros - 1ª Divisão

O atleta só poderá atuar caso houver uma liberação do
Auto Posto Bizungão até na data de ontem às 16h00.

COMUNICADO
O PROGRAMA LUZ PARA

TODOS do Governo Federal,
está reaberto para a zona rural

do município de Avaré.

INFORMAÇÕES 08007722196

Decreto n.º 1.810, de 08 de Agosto de 2008
(Dispõe sobre desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo, de pro-
priedade de ODILON DE PAULA ASSIS, localizada na Chácara
Água Branca, nesta cidade, que será utilizada para abertura e
prolongamento de via pública.
Local:- Área desmembrada de maior porção da área 4 da Cháca-
ra Água Branca- Avaré – SP;
Proprietário:- ODILON DE PAULA ASSIS.
Área :- 2.228,603 m²;
Valor :- R$ 5.043,86
Descrição da Área :-
Um terreno, de forma irregular, desmembrada de maior porção da
área numero 4 da Chácara Água Branca, nesta cidade, município
e Comarca de Avaré, com inicio junto ao marco 8.D, cravado na
divisa com área remanescente do expropriado; desse ponto se-
gue rumo SW  06º 52’ 09’’ NE, na extensão de 159,186 metros, na
confrontação com área remanescente do expropriado, atingindo
o marco 8.H; desse ponto deflete  a direita e segue rumo 88º 18’
16’’ NW, na extensão de 14,058 metros, confrontando com área
da Rua Existente, atingindo marco 8.F; desse ponto deflete a
direita e segue rumo SW 06º 52’ 09’’ NE, na extensão de 159,186
metros, na confrontação com área remanescente do expropria-
do, atingindo o marco 8.G; desse ponto deflete a direita e segue
rumo  88º 18’ 16’’ SE, na extensão de 14,058 metros atingindo o
marco 8.D, local onde teve inicio essas medidas e confrontações,
perfazendo uma área territorial de 2.228,603 metros quadrados.
Artigo 2º -  As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de Agosto de 2008.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EMEB Salim Antonio
Curiati homenageia os Pais

A EMEB Salim Antonio Curiati está
homenageando os pais com Poesia
escrita pela Professora Jane Marli

Borges dos Santos.

Pai
Por uma vida cercada de amor

Dentro da orientação, a mim passada
Sinto hoje a importância

Da palavra Pai, em minha caminhada.

Fonte segura de amparo feliz
É você meu pai

O ser que a mim falou
Quando precisei e seu olhar o meu encontrou.

Toda vida
Carente de sua pessoa

Herói ou não, estas palavras
Aos meus ouvidos, sempre soa.

Em tudo, que a mim fizeste
Foi deixado um pouco de você

Ouça Pai querido
Para ser seu filho e o amor de ti merecer

Profª. Jane

As sobras de óleo de cozinha que jogamos indevidamente
na pia causa os seguintes problemas: polui o sistema aquáti-
co; dificulta o tratamento da água; entope as redes de esgo-
tos; impermeabiliza o solo e as margens dos rios.

A campanha tem como objetivo a destinação ecologica-
mente correta das sobras de óleo de cozinha sem agredir o
meio ambiente. O óleo será vendido à usina de reciclagem para
produção de biodiesel e a renda revertida para uma Insti-
tuição de Caridade.

-Toda população deve participar.
- Armazenem as sobras de óleo de cozinha frio em

garrafa PET, quando estiver cheia, entreguem no P.E.V.
- Ponto de Entrega Voluntária - Rua Ceará, 1.465 -
(Reciclarte) das 08:00 às 17:00 horas.

- As Empresas também podem ser PEV (ponto de en-
trega voluntária) adquiram um galão de 25 litros na
Secretaria de Meio Ambiente e incentivem os funcioná-
rios a coletar.

Campanha da Coleta de
Resíduo de óleo vegetal

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Contatem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3711-2559 / 3711-2573

Preservar o meio ambiente é uma questão
de cidadania e por isso a coleta de óleo deve ser

incentivada.
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S A Ú D E :

Entre 9 de agosto e
12 de setembro, o Minis-
tério da Saúde realiza a
campanha Brasil Livre da
Rubéola, que será dividi-
da em duas fases. A pri-
meira terá apenas um dia
de duração, o do lança-
mento da campanha, 9 de
agosto. Nesse dia, o tema
será Vacinação Virou
Programa Família, pois,
além do início da imuni-
zação contra a rubéola –
para homens e mulheres
de 20 a 39 anos –, tam-
bém haverá vacinação
contra a paralisia infantil
para todas as crianças
com menos de 5 anos.

A segunda fase da
campanha, focada exclu-
sivamente no combate à
rubéola, será veiculada a
partir de 10 de agosto. O
tema será Brasil Livre da
Rubéola, e o objetivo é
vacinar cerca de 70 mi-
lhões de pessoas, até 12
de setembro.

Pela primeira vez a
campanha será voltada
também à imunização de
homens. A decisão foi
tomada pelo governo
depois do aumento ex-
pressivo no número de
casos da doença entre
pessoas do sexo mascu-

Hoje tem vacinação contra Rubéola e Paralisia Infantil
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Todas as crianças menores de 5 anos devem ser
vacinadas contra a Paralisia Infantil

lino. No ano passado,
quando foi registrado um
surto de rubéola em di-
versos estados, as ocor-
rências entre os homens
representaram 70% do
total. De acordo com o
Programa de Imunização
do ministério da Saúde,
esse número de casos
pode ser explicado pela
vulnerabilidade desse
público, que não rece-

beu as doses durante a
infância e não contava
com campanhas especí-
ficas. A vacina tríplice vi-
ral (contra o sarampo, a
caxumba e a rubéola) foi
introduzida no país, ini-
cialmente em São Pau-
lo, em 1992.

A única restrição é
quanto as gestantes, que
não devem ser vacinadas.

De acordo com o
ministério da Saúde, a
ação está dentro do
compromisso firmado
pelos países das Améri-
cas durante a 44ª Reunião
do Conselho Diretor da
Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas) de
eliminar até 2010 a rubé-
ola e a síndrome da ru-
béola congênita.

Dados - Dados do
ministério revelam que as
campanhas de vacinação
em massa realizadas em
2001 e 2003 não conse-
guiram interromper a cir-
culação do vírus e a con-
seqüência disso foi à
ocorrência de surto em
2006 que se estendeu por
2007. Somente no ano
passado, foram registra-
dos mais de 8.407 casos,
161 em mulheres grávi-
das, totalizando 17 recém
nascidos com rubéola

congênita. Entre os 20
estados que registraram a
incidência da rubéola, Rio
Grande do Sul (2.668),
São Paulo (2.668) e Rio
de Janeiro (1.500) foram
os que mais contabiliza-
ram pessoas infectadas.

A doença – A doen-
ça tem conseqüências
mais graves quando a pes-
soa infectada é uma mu-
lher grávida, porque pode
provocar aborto ou o nas-
cimento de crianças com
síndrome da rubéola con-

gênita (SRC), que causa
deficiência auditiva, lesões
oculares (retinopatia, ca-
tarata, glaucoma), malfor-
mações cardíacas e com
alterações neurológicas
(microcefalia, meningoen-
cefalite, atraso do desen-
volvimento neuropsico-
motor). Em homens ou
mulheres não gestantes a
doença provoca incômo-
dos diversos, como febre,
manchas pelo corpo, dor
nas juntas entre outros sin-
tomas.


