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Prefeitura entregará creche na Vila Operária

Creche atenderá cerca de 200 crianças

Está programada
para o mês de maio a
entrega da creche da
Vila Operária para a
população. A Prefeitura
já encerrou o trabalho
de construção do prédio
que está totalmente
pronto. Faltam apenas
alguns detalhes como
mobiliário, cobertores e
material didático que
estão chegando aos
poucos.

A creche, que será
denominada CEI Adalgi-
sa de Almeida Ward,
atenderá até 200 crianças
de 0 a 6 anos de idade.

Além das crianças
da Vila Operária a cre-
che também atenderá os
bairros próximos, como
Brasil Novo, Brabância,
entre outros.

MÁRIO BIXIGA

Iniciada a recuperação do lago da entrada da cidade
Devido a má conser-

vação em anos anterio-
res a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré deu
início nesta semana a re-
cuperação do Lago Or-
namental na entrada da
cidade. Os trabalhos de-
veriam se iniciar no ano

passado, mas a Prefeitu-
ra estava aguardando a
licença ambiental que
saiu agora.

No local está sendo
feita a escavação, pois
enquanto existia água no
lago ornamental a asso-
reação era grande.

A Prefeitura iniciou os
trabalhos após receber a

licença ambiental

MÁRIO BIXIGA

Abertas
inscrições

para a Prova
1º de Maio
A Secretaria Mu-

nicipal de Esportes
(SEME) de Avaré já
abriu as inscrições para
a tradicional prova pe-
destre 1º de Maio em
comemoração ao dia
do trabalhador.

As inscrições po-
derão ser feitas pesso-
almente na Secretaria
de Esporte, na Con-
cha Acústica, ou pelo
telefone 3732 0756.

O percurso será de
5.500 metros pelas prin-
cipais ruas de Avaré.
Tanto a saída quanto a
chegado será na Praça
Prefeito Romeu Bretas,
na Concha Acústica.

Haverá premiação
em dinheiro e troféus
nas categorias geral
masculina e feminina,
além de premiação
para os primeiros co-
locados de Avaré.
Também serão premi-
adas as categorias ve-
teranos A, B e Super
Veterano (acima de 60
anos). As melhores
equipes também parti-
ciparão da premiação.

Encenação da Paixão de Cristo
emociona espectadores

Última página.
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Iniciada a Campanha do Agasalho 2006

Reunião no Teatro Municipal reuniu representantes das entidades que
participarão da Campanha

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria Municipal do Bem
Estar Social, em parce-
ria com a Sabesp, deu
início nesta semana a
Campanha do Agasalho
2006.

Na última segunda-
feira (dia 17/04), no Te-
atro Municipal, foi rea-
lizada uma reunião com
representantes das enti-
dades que estarão en-
volvidas na Campanha,
como Sabesp, Polícia
Militar, Polícia Civil, Tiro
de Guerra, Nocaija, im-
prensa, além das Secre-
tarias Municipais de
Bem Estar Social, Edu-
cação, Comunicação e
Transporte.

A expectativa neste
ano é superar a marca
do ano passado e atin-

MÁRIO BIXIGA

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.

Nos próximos dias

serão distribuídos folhe-
tos e sacolas nas resi-
dências para conscien-
tizar e informar a popu-
lação. A campanha de
arrecadação acontece
no dia 13 de maio,
quando uma grande
equipe será mobilizada
para cobrir todas as re-
sidências da cidade.

Prefeitura inicia pavimentação
da Rua Capitão Israel

MÁRIO BIXIGA

Já foi dado início
aos trabalhos de pavi-
mentação da Rua Ca-
pitão Israel, no Parque
São Jorge. Com a pa-
vimentação a rua fará
a ligação do Bairro
Brabância até a Rodo-
via SP 255.

Além da Rua Ca-
pitão Israel, a Prefeitu-

Além da Rua Capitão Israel também estão
recebendo pavimentação as travessas adjacentes

ra também está provi-
denciando a pavimen-
tação das travessas ad-
jacentes, como a Gon-
çalves Dias e Benjamin
Constant, além da Rua
Taquarituba.

O Parque São Jor-
ge é um dos mais anti-
gos de Avaré, tendo
mais de 50 anos.

Tiro de Guerra comemora
dia do Exercito

No último dia 19 de
abril o Tiro de Guerra
de Avaré realizou ceri-
mônia para comemora-
ção do Dia do Exercíto.
O evento contou com a
presença de diversas
autoridades, onde os

Dia do Exercito foi comemorado no dia 19 de abril

atiradores fizeram diver-
sas apresentações aos
presentes.

O Tiro de Guerra de
Avaré tem como chefe
de instrução o 1º Sar-
gento Joaquim Silvestre
Ferreira Neto.

MÁRIO BIXIGA
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INEDITORIAIS

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/06

PROCESSO Nº. 172/06
Objeto: aquisição de combustíveis para abastecimento da frota
municipal, conforme quantidade especificada no edital.
Data de Encerramento: 22 de maio de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 22 de maio de 2006, às 09:00 horas, no Dep.
de Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516, e-mail:
licitapmavare@ig.com.br.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de abril de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO LEILÃO
Leilão nº. 003/06 – Processo nº. 134/06, 07 de abril de 2006,
a empresa R. A. Massoca & Ltda EPP, no valor global de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), objetivando a aquisição
de um caminhão com gabine.
Adjudicado em: 18/04/2006.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Dispensa nº. 044/06 – Processo nº. 151/06

Por um erro de digitação deste departamento, fica alterada a
data da ratificação referente à Dispensa nº. 044/06, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Sr.
Prefeito Municipal deverão ser re-ratificados.
ONDE SE LIA:
“... Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de abril de 2006.”
AGORA SE LEIA:
“... Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de abril de 2006.”
Ficam ratificados os demais termos do referido Processo
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de abril de 2006-
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº. 031/05 – Processo nº. 093/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor Rubens
Guardiola Esteban, com prorrogação até 03 de abril de 2007,
que objetiva a Instalação da Casa de Apoio à Mulher.

Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação 050/06 – Processo nº. 167/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a Instituição Cha-
ddad de Ensino S/C Ltda, com valor mensal de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), objetivando a locação de imóvel
situado na Avenida Professor Celso Ferreira, nº. 1001 - Avaré,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2006 – Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 17/04/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Que o Projeto de Lei nº 62/2006, de autoria do Executivo, que
autoriza o Executivo Municipal a reajustar os vencimentos dos
Servidores Municipais, e dá outras providências, seja votado
em regime de urgência, requerendo para tanto a convocação de
02 Sessões Extraordinárias para apreciação da matéria, nos
termos do inciso II, Parágrafo 3º do artigo 10 da LOMETA.
- Votos de parabenizações à Diretoria da Associação Athlética
Avareense, pela inauguração das duas canchas sintéticas de
bocha, “Leonidas A. Borin”, realizada dia 15 de abril p. passado.
- Seja oficiado a Ilustríssima Senhora Rosita Maria Correa Sil-
vestre de Barros, MD Secretária Municipal de Educação, para
que a mesma compareça a esta Casa de Leis, com a finalidade
de prestar esclarecimentos referentes ao requerimento nº 272/
06 de 06/03/2006, que trata sobre a aplicação da lei nº 045, de
01 de abril de 2004, que institui a progressão funcional e a
promoção horizontal ao quadro do magistério municipal.
- Ao Ilmo. Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo Wilson
Machado, para que estude a possibilidade de incluir no itinerário
do ônibus, que transporta pacientes para o Hospital de Rubião
Junior, um ponto no Bairro PLIMEC.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao responsável pela AVAREPREV, para que informe a esta
Casa qual o motivo do não repasse aos funcionários que se
encontram afastados por motivo de doença.
- Às cidades vizinhas e Estâncias Turísticas de nossa região, bem
como às cidades de Itapeva, Ourinhos, Botucatu, Lençóis Paulista,
Barra Bonita e outras cidades de porte e de status turístico, para
que enviem a esta Casa relatório consubstanciado dos vencimen-
tos de seus servidores e de categoria profissional, para que tenha-
mos um parâmetro e para que nós possamos, em cima disso,
trabalhar com um salário real para os servidores municipais.

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- Ao Ilmo. Presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio
de Avaré, Sr. Mauro Sérgio de Oliveira,  convidando o mesmo para
comparecer a esta Casa de Leis, no sentido de esclarecer ques-
tões referentes ao horário de funcionamento do comércio local.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para
que instale uma base móvel na cidade de Avaré.

Gilberto Dias Soares
- Á AREA - Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos
de Avaré e Região, para que encaminhe a esta Casa de Leis, se
possível, qual o custo unitário para executar rebaixamento de
guias para possibilitar a acessibilidade aos portadores de defici-
ências físicas e outros nas calçadas, praças, etc.
- Pesar pelo falecimento do Sr. José Renato Cecone.

Júlio César Theodoro
- Sejam oficiados votos de agradecimento ao Sr. Prefeito Munici-
pal, Joselyr Benedito Silvestre, pelo apoio que contribuiu em
muito para o abrilhantamento do VII SUPER DUATHLON Terrestre
Força Ativa, organizado pela Associação Avareense de Ciclis-
mo, evento esse realizado no último dia 9 de abril, onde contou
com a presença de 300 pessoas, entre atletas e público, que
prestigiaram esse evento.

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

com a devida Reposta)

- Sejam oficiados votos de agradecimento à Secretaria Municipal
de Esportes, pelo apoio que contribuiu em muito para o abrilhanta-
mento do VII SUPER DUATHLON Terrestre Força Ativa, organiza-
do pela Associação Avareense de Ciclismo, evento esse realiza-
do no último dia 9 de abril, onde contou com a presença de 300
pessoas, entre atletas e público, que prestigiaram esse evento.
- Sejam oficiados votos de parabenização a Secretária Munici-
pal de Cultura e Lazer, pela realização da Feira de Artesanato,
que está sendo concretizada no período de 10 a 16 de abril do
corrente ano.
- Sejam  oficiados votos de parabenização à Associação Cristã
Evangélica de Avaré, pelo sucesso do “1º Congresso da Comu-
nidade Evangélica”, realizado em Avaré nos últimos dias 13, 14
e 15 de abril.
- Sejam  oficiados votos de agradecimento ao Sr. Jeremias Mal-
donado, proprietário da empresa VVPL,  por ceder o ônibus
para transportes dos participantes do evento realizado na Cos-
ta Azul, denominado “1º Festival Sertanejo do Bairro Costa Azul”,
no último dia 15 do corrente ano.
- Sejam oficiados votos de parabenização à diretoria da FREA,
pela organização e belíssima encenação da Paixão de Cristo,
realizada no último dia 14 de abril, com a participação de alunos
e funcionários das escolas municipais e estaduais, Companhia
de Teatro de Avaré “Gil Vicente” e “Tomaladaca” e, propriamen-
te, os alunos e funcionários da Fundação organizadora.
- Sejam oficiados votos de parabenização à Secretaria Munici-
pal de Educação, pelo apoio para a realização da encenação da
“Paixão de Cristo”, realizada com grande sucesso no último dia
14 de abril, com a participação de alunos e funcionários das
escolas municipais e estaduais, Companhia de Teatro de Avaré
“Gil Vicente” e “Tomaladaca” e, propriamente, os alunos e funci-
onários da Fundação organizadora (FREA).
- Sejam oficiados votos de parabenização à Secretaria Munici-
pal de Turismo, pelo apoio para a realização da encenação da
“Paixão de Cristo”, realizada com grande sucesso no último dia
14 de abril, com a participação de alunos e funcionários das
escolas municipais e estaduais, Companhia de Teatro de Avaré
“Gil Vicente” e “Tomaladaca” e, propriamente, os alunos e funci-
onários da Fundação organizadora (FREA).
- Sejam oficiados votos de parabenização à Secretaria Munici-
pal de Cultura e Lazer, pelo apoio para a realização da encena-
ção da “Paixão de Cristo”, realizada com grande sucesso no
último dia 14 de abril, com a participação de alunos e funcionári-
os das escolas municipais e estaduais, Companhia de Teatro de
Avaré “Gil Vicente” e “Tomaladaca” e, propriamente, os alunos e
funcionários da Fundação organizadora (FREA).
- Pesar pelo falecimento da SRA ANALIDE FERREIRA DA SILVA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ROBERTO DE ARRUDA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. LAZARO DE GODOY.

Luiz Otávio Clivatti
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO VENDRAMETO.

Indicações encaminhadas na sessão do
dia 17/04/06

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do departamento competente, proceda ao
conserto de buraco existente na confluência da Avenida Car-
men Dias Faria com a Rua Naufal Ignátios.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, proceda ao
reparo de tampa buraco na rua Carmem Dias de Faria na altura
do nº 4230.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, proceda ao
reparo de tampa buraco na rua Domiciano Santana com a rua
Rio de Janeiro quase em frente ao Cartório Municipal.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- 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 criando um projeto
de campeonatos de futebol de campo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar colocando bancos e lixeiras na Praça das Mães, pedido
feito pela população a este vereador.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que amplie as instalações do Pronto Socorro Municipal.
Como é do conhecimento de todos, o espaço atualmente é insu-
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ficiente para atender a demanda de pacientes, citando como
exemplo a não existência de sala para a aplicação de injeções,
entre outros.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que a Travessa Antonio Gomes de Amorim, defronte ao
número 386, tenha o nível da pista de rolamento reparado ante o
acúmulo de águas paradas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que instale cerca em torno do lago existente nas proximida-
des do Parque “André Hin” e Distrito Industrial, Avenida Gover-
nador Mario Covas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do Departamento de Iluminação Pública, provi-
dencie, com urgência, um poste de iluminação na Rua Professo-
ra Maria Ayres de Melo Dantas, no Bairro Porto Seguro, para
maior segurança aos moradores daquele bairro.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor  competente, proceda à limpeza de
áreas verdes, situadas na Rua Lituânia, em frente ao numeral
11, visto que tal local encontra-se com acúmulo de resíduos de
lixo, restos de matérias de construção e mato alto, com caracte-
rísticas de um local abandonado.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à limpeza dos
terrenos situados na Avenida Nações Unidas,  nos arredores do
numeral 624, visto que está procriando animais peçonhentos,
onde esses estão invadindo as residências.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
uma cobertura no último ponto (Ponto Final) de ônibus urbano do
bairro Plimec, visto que crianças, idosos e outros usuários ficam
expostos a sol e chuva, devido à falta de um local adequada-
mente protegido.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, corrija a erosão da Rua
Félix Costa de Oliveira, visto que é simplesmente impossível
trafegar no referido local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar melhorando as transmissões dos sinais das redes de
televisão “Cultura e Rede TV”.

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

Ofício nº 265/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 473/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, rei-
terando o Requerimento nº 106/06, a respeito das provas apli-
cadas nos processos seletivos nº 06/05 e 15/05, informamos
que encaminhamos cópia ao Departamento de Recursos Huma-
nos para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 266/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 474/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações se está sendo dado algum subsídio ao VI
Duatlon, e se esse evento faz parte do calendário anual espor-
tivo do município, informamos que encaminhamos cópia a Se-
cretaria Municipal de Esportes para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 267/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 475/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja forne-
cida verba para alimentação da equipe de Futsal da SEME, infor-
mamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal de Es-
portes para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 268/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 476/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja forne-
cido relatório das atividades esportivas realizadas neste último
1 ano e 3 meses, como também os gatos com o esporte no ano
de 2005, informamos que encaminhamos cópia a Secretaria
Municipal de Esportes para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 269/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 478/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja infor-
mado sobre o conserto da ponte da estrada de acesso à Fazen-
da Grama Roxa, informamos que estamos providenciando a re-
construção da ponte, tendo em vista a necessidade da obra.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 270/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 477/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja infor-
mado qual o gasto com a pasta de Esportes no ano de 2004,
informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal de
Esportes para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 271/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 479/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja infor-
mado sobre o atraso no pagamento dos salários dos funcioná-
rios do PSF, informamos que conforme parecer da Contabilidade
e Tesouraria, a Prefeitura Municipal faz o repasse da verba
antes do prazo ao Cosa, e que a entidade demora em efetuar o
pagamento, e que desconhecemos o motivo.
Informamos ainda, que em 31/03/2006, repassamos a verba
referente a abril, e que até a presente data o repasse não foi
efetuado.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 280/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 480/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando que seja enca-
minhado no prazo regimental de 15 dias, os valores de iss re-
passados pela SP Vias, no período de janeiro a dezembro de
2005, informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Muni-
cipal da Fazenda, para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 281/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 427/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO E outro, soli-
citando que seja informado se neste ano será realizada a “Gin-
cana de Garçons”, informamos que não é do nosso conheci-
mento.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 282/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 428/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando policiamento na saída da escola EMEIEF Dona Ana No-
vaes de Carvalho, para proporcionar segurança a pedestres e
estudantes, informamos que tomamos conhecimento do reque-
rimento.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 283/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 429/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações sobre a construção da quadra poliespor-

tiva do Bairro Jardim Paraíso e Tropical, iniciada na gestão pas-
sada, informamos que a Nobre Vereadora pode ficar tranqüila,
pois a obra será concluída.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 284/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 436/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JÚNIOR E outro, solicitan-
do através do setor competente, notifique o proprietário do imó-
vel situado na Rua Acre, nº 2119, para que conserte a calçada,
pois essa encontra-se totalmente danificada, provocando aci-
dentes aos passantes, informamos que encaminhamos cópia
ao Departamento de Fiscalização para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 285/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 437/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA, solici-
tando  fiscalização de um “Bar” localizado na Rua Djalma Noro-
nha, nº 352, Bairro Santa Elizabeth, pois este estabelecimento
vem importunando e desrespeitando os vizinhos com som alto
em horário impróprio, informamos que encaminhamos ao Depar-
tamento de Fiscalização para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 286/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 439/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando a relação das
praças reformadas pela atual administração, informamos que
ainda não podemos enviar a relação total das praças, uma vez
que umas já foram reformadas, algumas obras estão em anda-
mento e outras estão aguardando o início.
Informamos ainda, que as praças serão revestidas de mosaico
português, e que ao término das obras encaminharemos a rela-
ção solicitada.
Elencamos aqui a relação de praças que já estão sendo refor-
madas e que estão aguardando o início das obras:
- Praça Rui Barbosa;
- Praça Juca Novaes;
- Praça Santa Cruz;
- Estação Antiga;
- Praça da Escola Matilde Vieira;
- Praça São Judas;
- Praça São Felipe;
- Praça Nossa Senhora da Boa Morte;
- Praça da Escola Maneco Dionísio;
- Praça dos Sorocabanos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 287/2006-CM

Em resposta ao requerimento nº 440/06, de autoria do Nobre

Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando informações

sobre a máquina de terraplangem, informamos que tomamos

conhecimento, e que prefiro não tecer comentários ao conteúdo

do requerimento.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 288/2006-CM

Em resposta ao requerimento nº 441/06, de autoria do Nobre

Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando que seja infor-

mado o valor gasto com as reformas, obras e outras benfeitori-

as no Parque Fernando Cruz Pimentel, sede janeiro de 2005 até

o mês de abril deste ano, informamos que ao término das obras

a prestação de contas será feita.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL
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Ofício nº 289/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 467/06, de autoria do Nobre
Vereador ROBERTO ARAÚJO E outro, solicitando a interven-
ção junto ao Empresário, Senhor Antônio Ermírio de Moraes,
para que sejam providenciados os reparos necessários na dis-
tribuição de energia elétrica que atende o Bairro São Luiz e
adjacências, devido a oscilação e interrupções constantes no
fornecimento de energia, informamos que encaminhamos cópia
a Companhia Luz e Força para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 290/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 470/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA, solici-
tando a possibilidade de viabilizar o “Programa de Prevenção e
Orientação contra o uso de Drogas, Álcool e Entorpecentes”,
informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da
Saúde para estudos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 291/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 471/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA, solici-
tando a reinstalação das fotos de satélite do município no site da
Prefeitura, informamos que encaminhamos cópia a Secretaria
Municipal de Comunicação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 292/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 472/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA, solici-
tando ao Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Avaré, que tome conhecimento da existên-
cia de recursos disponibilizados pela Fundação Telefônica, para
implantação de programa destinado a crianças e adolescentes,
e a possível inclusão do município nesse projeto, informamos
que encaminhamos cópia ao Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 293/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 492/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO E outro, soli-
citando informações a respeito da não aplicação do Decreto nº
1070 de 21 de dezembro de 2005, informamos que o Poder
Executivo tem o poder discricionário, para decidir a aplicabilida-
de do decreto.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 294/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 493/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando cópia de todas as notificações para capinação e limpe-
za de terrenos, informamos que a Nobre Vereadora pode dirigir-
se até ao setor de Tributação, e verificar “in loco” o que está
acontecendo.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 295/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 494/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações sobre a última compra de materiais espor-
tivos pela Secretaria Municipal de Esportes, informamos que
estamos providenciando os documentos, e aproveito a oportu-
nidade para enviar a nota fiscal “rasurada” da administração
anterior.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 296/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 499/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do a possibilidade de aquisição de mais duas ambulâncias para
a frota municipal, considerando o número insuficiente de veícu-
los para o transporte de pacientes, informamos que encaminha-
mos cópia ao Secretário Municipal da Saúde para avaliação da
necessidade da compra.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 297/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 508/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA E outro,
solicitando informações sobre verba repassada ao São Paulo
Futebol Clube de Avaré, informamos que a verba ainda não está
sendo repassada.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 298/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 509/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando que seja enca-
minhado à Casa de Leis, a lei do Projeto do Plano Diretor, pois
está se aproximando o prazo fatal para a sua implantação e
implementação, informamos que a realização do projeto está em
licitação, e que também nos preocupamos com o assunto.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 299/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 510/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando que o paga-
mento dos salários dos Conselheiros Tutelares seja efetuado
até o quinto dia útil do mês, informamos que encaminhamos
cópia ao Departamento de Contabilidade para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 300/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 511/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando a aquisição de
um carro e uma motocicleta para a CIRETRAN, visto que os exami-
nadores e funcionários utilizam o carro particular para executar o
serviço, informamos que encaminhamos cópia ao Secretário Mu-
nicipal de Transportes e Sistema Viário para estudos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 301/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 546/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSÂNGELA PAULUCCI PEREIRA PAIXÃO, solici-
tando esclarecimentos referente às duas ambulâncias que so-
freram incêndios, informamos que encaminhamos cópia  ao res-
ponsável pela frota municipal para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 302/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 547/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, solicitando
cópias das contratações e publicações em jornais não oficiais
no ano de 2005, contando o espaço utilizado nestes jornais,
informamos que encaminhamos cópia ao Secretário Municipal
da Comunicação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 303/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 548/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI, so-
licitando informações sobre a situação dos médicos especialis-
tas em Avaré,  informamos que encaminhamos cópia ao Secre-
tário Municipal da Saúde para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 304/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 549/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do informações sobre a terceirização do Terminal Rodoviário,
informamos  que encaminhamos cópia ao Secretário Municipal
de Transportes e Sistema Viário para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 305/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 553/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando informações
sobre a retirada dos bebedouros dos ginásios municipais Kim
Negrão e Tico do Manolo, informamos que encaminhamos cópia
ao Secretário Municipal de Esportes para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 306/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 554/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando informações
sobre a realização de um estudo sobre a demanda existente em
Avaré para as creches municipais, informamos que tomamos
conhecimento do requerimento.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 307/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 555/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando informações da
quantidade de creches que deverão ser construídas, e se neste
ano será concluída alguma obra, informamos que serão cons-
truídas as necessárias.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 308/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 556/06, de autoria do Nobre
Vereador ROBERTO ARAÚJO, solicitando que seja providenci-
ado a colocação de 03 luminárias completas na Rua Frida Elza
Scheuber, no Residencial Green Village, informamos que enca-
minhamos cópia ao Chefe da Iluminação Pública.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 309/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 385/06, de autoria do Nobre
Vereador ROBERTO ARAÚJO, solicitando relatório detalhado
das despesas efetuadas com a Imprensa, especificando ano a
ano, o valor gasto por cada órgão durante os anos de 2001,
2002, 2003 e 2004, informamos que encaminhamos cópia a Se-
cretaria Municipal da Comunicação, para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAIS

Edital Parcial de Notificação 09/2006
Referente a Concorrência Publica nº 004/06
Processo nº 075/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
asfáltica na Rua Antonieta Paulucci, Travessa
Congonhas,Travessa Francisco Cardoso de Oliveira,
Avenida Mamud Sacre e Rua Pedro Brandi Contrucci.
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 atri-
buições 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 Tributá-
rio Municipal:
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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 Antonieta Paulucci (trecho da Avenida Espanha
até Travessa Congonhas), Travessa Francisco Cardoso de
Oliveira (trecho da Rua Antonieta Paulucci até Rua Dona Car-
mem Dias Faria), Travessa Congonhas (trecho da Rua Anto-
nieta Paulucci até Rua Dona Carmem Dias Faria), Avenida Ma-
mud Sacre (trecho existente até a Rua Dona Carmem Dias
Faria) e Rua Pedro Brandi Contrucci (trecho existente até a
Rua Dona Carmem Dias Faria)
Metragens:
Guias e sarjetas: 1.588,00 ml
Pavimentação Asfáltica: 5.271,80 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 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$ 204.713,80 (duzentos e
quatro mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos.), consi-
derando 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 a pavimentação asfaltica e
implantação de guias extrusadas serão o seguintes, conside-
rando-se a largura do leito carroçável de cada uma das vias
publicas abaixo relacionadas:
Rua Antonieta Paulucci: R$ 120,55 (cento e vinte reais e cin-
quenta e cinco centavos) por metro linear de testada;
Travessa Francisco Cardoso de Oliveira: R$ 105,82 (cento e
cinco reais e oitenta e dois centavos) por metro linear de testada;
Travessa Congonhas: R$ 142,25 (cento e quarenta e dois
reais e vinte e cinco centavos) por metro linear de testada;
Avenida Mamud Sacre: R$ 126,75 (cento e vinte e seis reais
e setenta e cinco centavos) por metro linear de testada;
Rua Pedro Brandi Contrucci: 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.

ItemContribuinte Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada
Imóvel cadastral cadastral ml

Rua Antonieta Paulucci
01 Daniel Diniz Junqueira 368 51 44,00
02 Carlos Ely de Arruda e outros 368 52 60,00
03 José Luiz Alfredo 368 75 12,00
04 Carlos Alberto Falanghe Macario 888 368 76 12,00
05 João de Oliveira Amâncio 900 368 77 12,00
06 Jorge Telles de Menezes 368 78 12,00
07 Maria Nair de Moura 368 79 12,00
08 Tânia Batista da Silva 368 122 21,90
09 Edvaldo de Sales Mozzone 368 114 9,00
10 Edvaldo de Sales Mozzone 368 115 9,00
11 Edvaldo de Sales Mozzone 368 116 9,00
12 Edvaldo de Sales Mozzone 368 117 9,00
13 José Luiz Guelfi 368 30 27,00
14 Britec Artefatos de Cimento Ltda-ME723 371 01 50,00
15 Serraria Belga – Ind. e Com.
de Madeira Ltda 773 371 02 50,00
16 Equipe – Equipamentos
Rodoviários Ltda 371 03 40,00
17 Teteco – Ind Comercio de Confecções 857 371 04 22,00
18 Associação Desportiva Policia Militar 907 371 05 106,60
19 Teteco – Ind Comercio de Confecções 371 06 10,00
Travessa Congonhas
01 Ademar Rodrigues de Freitas 368 80 43,00
02 Pedro Amaral da Silva 368 81 21,20
03 Tânia Batista da Silva 368 122 20,80
04 Dari  Silveira Barcellos Espolio 368 62 77,42
Travessa Francisco Cardoso de Oliveira
01 Sandra Conceição de Lima Ribeiro 368 29 5,50
02 José Luiz Guelfi 368 30 16,70
03 Adelino Merlin 368 33 18,00
04 Joaquim Francisco Cardoso 368 54 10,36
05 Joaquim Francisco Cardoso 368 55 39,20
06 Moura Aparecido de Oliveira 368 56 11,05
07 João Teodoro 368 57 22,50
08 Antonio das Silva Marcondes 368 58 10,36
09 Edvaldo de Sales Mozzone 368 113 10,00
10 Edvaldo de Sales Mozzone 368 114 25,00
11 Edir Maria Duarte Evangelista 368 121 5,50
Av. Mamud Sacre
01 Prefeitura Municipal de Avaré Área de 107,05

uso comum
02 Prefeitura Municipal  de Avaré Área de 107,50

uso comum
Rua Pedro Brandi Contrucci
01 Prefeitura Municipal de Avaré Área de 104,00

uso comum
02 Prefeitura Municipal de Avaré Área de 104,00

uso comum

Avaré, 20 de Abril de 2006.

Prefeitura Municipal de Avaré.
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TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

Termo aditivo ao convênio firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Fundação
Regional Educacional de Avaré – FREA, autorizado pela Lei nº 10.112/01 – Plano Nacional de
Educação em suas Diretrizes sobre a formação dos Professores e valorização do magistério.
Pelo presente instrumento, a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, inscrita no CNPJ nº
46.634.168/0001-50, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em exercício, o Senhor JOSE-
LYR BENEDITO SILVESTRE, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, Secretaria Muni-
cipal de Educação, representada pela Secretária ROSITA MARIA CORRÊA SILVESTRE DE BAR-
ROS, e de outro lado a Fundação Regional Educacional de Avaré, inscrita no CNPJ/MF nº 50.808.989/
0001-32, neste ato representada pelo seu Presidente o Senhor JOSÉ ANTONIO MONTE, dora-
vante denominado simplesmente CONVENIADA, com base no convênio autorizado pela Lei Muni-
cipal nº 248, de 02 de abril de 2004, firmado em 29 de outubro de 2004, objetivando a formação e
valorização do magistério, dos professores da rede pública, resolvem celebrar o presente termo
aditivo de convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA FIXAÇÃO DO PRAZO

1.1 O presente termo aditivo terá validade de até dezembro de 2006, contados a partir da data de
assinatura deste.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇO TOTAL

2.1 As despesas com os respectivos pagamentos deverão ser efetuados em 09 (nove) parcelas
iguais de R$ 4.133,12 (Quatro Mil, cento e trinta e três reais e doze centavos), a serem liquidadas
até o dia 10 (dez) de cada mês e lançadas da seguinte forma:-

CLÁUSULA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO

3.1 Este instrumento será publicado, no Semanário Oficial do Município de Avaré, no prazo de 20
(vinte) dias.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO

4.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio.
CLÁUSULA QUINTA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes com a aplicação deste termo, obedecerá as seguintes classifica-
ções orçamentárias:-
a) Educação Infantil:- 08.05.00-3.3.90.00.00-12.365.2010.2122-136, no valor Total de R$ 18.599,04; e
b) Educação Fundamental:- 08.02.00-3.3.90.00.00-12.361.2005.2032-121, no valor total de R$ 18.599,04.

CLÁUSULA SEXTA
DO FORO

6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré para dirimir as questões oriundas da execução do
Convênio ou deste Termo Aditivo que não puderem ser decididas pelas partes.
E, por estarem justas e concordes, firmam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor, para
um só efeito.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO MONTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

ROSITA MARIA CORRÊA SILVESTRE DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Testemunha – 1:- Testemunha – 2:-

Assim. Assim.

Nome:- Nome:-

RG:- RG:-

DECRETOS

Decreto nº 1.155, de 17 de abril de 2006

(Organiza a Comissão de Avaliação de Readaptação Funcional.)
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 organizada, na forma abaixo, a Comissão de Avaliação de Readaptação Funcio-
nal, nos termos do artigo 5º, Parágrafo Primeiro da Lei Municipal nº 818, de 08 de março de 2006.
PRESIDENTE:-
MARIA SONIA N. SUCUPIRA TRABALLE
MEMBROS:-
VANIA R. S. R. ALMEIDA
SULEIDE MARIA AMARAL BUENO
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto n.º 1034, de 20 de outubro de 2005.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº.1158  de 20 de abril 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$95.000,00(noventa e cinco
mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-

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

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

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:
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Decreto nº 1.159 de 19 de abril de 2006
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 426, de 13 de janeiro de
2003, e dá outras providências).

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 revogado o Decreto 426 de 13 de janeiro de
2003, que institui as normas para a “Caderneta de Visitas à
Obra”, criada através da Lei nº 379 de 20 de novembro de 2002.
Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 053/2006

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
62º 2893 Rosana Oliveira Picalho da Silva
63º 3716 Juliana Cristina Moreira
64º 5258 Valdirene Moura dos Santos
65º 3155 Rodrigo Carvalho
66º 2801 Catia Cavalcante de Albuquerque
67º 5043 Rodrigo Antonio Proença Peres
68º 2886 Luiz Antonio Esteves Lopes Galvão
69º 4511 Paulo Pêra Dos Santos
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 054/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de DIGITADOR
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
08º 0619 Eliana da Silva Almeida
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 055/2006

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
25º 1415 Josiney Alberto Rodrigues de Campos
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AGENTE DE
SANEAMENTO E VETORES do Concurso Público homologado
pelo Decreto nº 681 de 29/04/2004, publicado em 18/10/2002,
prorrogado através do Decreto  nº 681  de  29/04/04 publicado
em 30/04/04:
Class. Nº Inscr. Nome
26º 00720 Gisele Cardoso Negrão
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 057/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de NOTIFICA-
DOR 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
02º 6430 Alexandre de Oliveira Lima
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 058/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AGRONÔMO
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
04º 3848 Fernando Juabre Mucoucah
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 029/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de AUXILI-
AR DE ALMOXARIFE do Processo Seletivo nº 010/2005.
Class. Nome
08º Israel da Silva Junior
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 030/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de AUXILI-
AR DE CADASTRO do Processo Seletivo nº 013/2005.
Class. Nome
02º Fabiana de Jesus Vilela
03º Katiucia L. Rodrigues
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 031/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de AJU-
DANTE GERAL do Processo Seletivo nº 01/2005.
Class. Nome
159º Roque Alves
160º João Carlos de Souza
161º Nilza Aparecida Brisola
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 032/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PAJEM
do Processo Seletivo nº 013/2005.
Class. Nome
27º Eliana Alves
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, 20 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Habitação da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré
informa a todos os mutuários da CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habita-
cional Urbano) que os mutuários que ven-
derem suas casas não poderão partici-
par de futuros sorteios da CDHU em todo
Estado de São Paulo. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Secretaria
Municipal de Habitação (Rua Rio Grande
do Sul, 1810 – Centro Administrativo Mu-
nicipal).
 Secretaria Municipal de Habitação
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Vários jogos movimentaram mais
uma rodada da Copa Revelação

No último sábado
(dia 15/04) aconteceu
mais uma rodada da
Copa Revelação de
Futsal, evento promovi-
do pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes
(SEME) de Avaré. Os
jogos aconteceram du-
rante todo o dia no Gi-
násio de Esportes Kim
Negrão.

Pela categoria pré-
mirim foram realizadas
três partidas. O Colé-
gio Universitário ven-
ceu o Centro Avareen-
se por 4x0. A AA Ava-
reense bateu a SEME/
Polícia Civil por 6x1. A
Escola da Família de
Arandu venceu Lençóis
Paulista por 5x0.

Na categoria mirim
a SEME/Polícia Civil
goleou o Colégio Uni-
versitário por 11x0. São

Jogos foram realizado no Ginásio de Esportes Kim Negrão

MÁRIO BIXIGA

Manoel passou por Ta-
quarituba vencendo por
6x3. Na outra partida
pela categoria a equipe
da Escola da Família de
Arandu não compare-
ceu e perdeu para Len-
çóis Paulista por WO.

Na categoria infantil
foram realizadas duas
partidas. A SEME/Polí-
cia Civil venceu a

Bocha
A equipe de bocha

de Avaré jogou no últi-
mo fim de semana na
cidade de Bauru con-
tra a equipe de Araça-
tuba. No final os dois
times empataram por
2x2. A equipe da
SEME/Avaré B, conti-
nua na vice liderança do
grupo atrás somente de
Itápolis. No próximo
jogo, que será no dia
07/05 também em
Bauru, a SEME/Avaré
B enfrenta São Mano-
el. Os jogadores da
partida do último final
de semana foram Ger-
mano, Mirim, Gilberto
e Flávio Teixeira.
Basquete Feminino

O time de  basquete
feminino, comandado
pela técnica Neuzânia,
jogou pelo Campeonato
de Jaú na categoria mi-
rim. Avaré foi represen-
tada por três equipes da
categoria. A equipe Ava-
ré A venceu São Manoel
por 20x0, a equipe Ava-
ré C por 42x32 e a equi-
pe Avaré B, perdeu para
Jaú por 42x31.

Handebol
A equipe de hande-

bol feminino de Avaré,
na categoria sub-21,
jogou no último fim de
semana pelo campeo-
nato da Liga de Soro-
caba. O jogo foi contra
Tietê e o time avareen-
se perdeu por 38x18.

C U R T A S   D E   E S P O R T E
No masculino a

equipe avareense jo-
gou pelos Jogos Aber-
tos da Juventude em
Arandu. A partida
aconteceu na sexta-fei-
ra (dia 14/04) contra a
equipe de Arandu,
onde o time da casa
venceu por 35x21. O
jogo de volta aconte-
ceu em Avaré, no Gi-
násio Tico do Manolo,
no último dia 17, quan-
do Arandu venceu no-
vamente, desta vez por
26x23. Com estes re-
sultados o time avare-
ense foi eliminado da
competição.

Futsal
Também pelos Jo-

gos Abertos da Juven-
tude, a equipe de futsal
masculina comandada
pelo técnico Nogueira
e a feminina, comanda-
da pelo técnico Niqui-
nho, jogaram no último
fim de semana.

O masculino perdeu
para Arandu por 4x1,
no jogo realizado em
Avaré, no Ginásio Kim
Negrão. O resultado eli-
minou os avareenses.

O feminino venceu
Arandu por 2x0, no
último dia 13/04, no
Ginásio Kim Negrão.
No dia 14/04 foi reali-
zada a partida de vol-
ta, em Arandu e o time
avareense venceu por
9x0, classificando-se
para a próxima fase.

SEME/Avaré por 6x3.
São Manoel venceu Ta-
quarituba por 5x1.

Apenas uma partida
foi realizada pela cate-
goria fraldinha, quando
Lençóis Paulista e Esco-
la da Família de Arandu
empataram por 2x2.

A Secretaria de Es-
portes, que organiza o
evento, informou que

duas equipes foram pu-
nidas na rodada do fim
de semana. A Escola da
Família de Arandu não
compareceu para o jogo
contra Lençóis Paulista e
o Centro Avareense
abandonou a competi-
ção. Estas duas equipes
não poderão participar
da próxima edição da
Copa Revelação.

O 1º Torneio de Pes-
ca no Lago Berta Banwar-
th em Avaré, atraiu um
grande número de pesso-
as. O evento organizado

Torneio de Pesca atraiu grande número de pescadores

O evento organizado pela Secretaria de Turismo premiou diversas categorias

pela Secretaria Municipal
de Turismo e pelo verea-
dor Tucão aconteceu no
sábado (dia 15).

O prefeito Joselyr Sil-

vestre esteve no local para
incentivar a realização do
evento. “É um aconteci-
mento importante, pois é
uma forma de contribuir

com lazer para a popula-
ção”, disse Joselyr.

Várias categorias fo-
ram premiadas. O primei-
ro peixe pescado foi de
Luizinho, logo no início
do torneio. A maior quan-
tidade foi de Dirlei Arca,
que pescou 22,250 qui-
los. Zambelo pescou mai-
or peixe, que tinha 54 cm
de comprimento. Os pes-
cadores mais jovens fo-
ram Pedro Henrique (1
ano e 5 meses) e Maria
Teresa (1 ano e 3 meses).
Os pescadores mais ido-
sos foram Izaias (76 anos)
e Tereza (80 anos).

MÁRIO BIXIGA
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Infocentro disponibiliza acesso gratuito a internet
Através de uma

parceria entre Prefeitu-
ra da Estância Turísti-
ca de Avaré e Gover-
no do Estado, está dis-
ponível para a popula-
ção o Infocentro.

Localizado no Cen-
tro Cultural “Djanira da
Motta e Silva” nas de-
pendências da Bibliote-
ca Municipal o Infocen-
tro consiste exclusiva-
mente em oferecer aces-
so gratuito a Internet.

Para isso o Infocen-
tro conta de 05 compu-
tadores para os usuários
e uma impressora para
impressão de documen-
tos de utilidade pública.

A faixa etária dos
usuários é abrangente,
englobando desde crian-
ças a partir de 11 anos

Estão disponíveis para os usuários 5 computadores e uma impressora

A equipe de vôlei
feminino da SEME/Ava-
ré comandada pelo pro-
fessor André estreou no
último sábado no 1º Fes-
tival de Vôlei. O evento
é realizado pela Federa-
ção de Vôlei do Estado
de São Paulo (FE-
VESP) e a primeira eta-
pa aconteceu em Avaré,

MÁRIO BIXIGA

de idade, adolescentes e
homens e mulheres por
volta dos 50 anos.

O Infocentro conta
com 2671 usuários ca-
dastrados, sendo que
por dia são por volta de
50 a 60 atendimentos.

Para utilizar o aces-
so, o usuário necessita
fazer um cadastro, na
qual será preciso levar
uma foto e o RG para
emissão de uma cartei-
rinha. Para os usuários
de 11 a 15 anos é ne-
cessário estar acompa-
nhado do responsável.

O funcionamento do
Infocentro é de segunda
a sábado, sendo das
8h00 às 11h00 e das
13h00 às 17h00, de se-
gunda a sexta, e das 8h00
às 12h30 aos sábados.

Na última segunda-
feira (dia 17/04) a Secre-
taria de Meio Ambiente
recebeu do Rotary Clube
Avaré, a doação de 30
cartilhas sobre a Lei de
Crimes Ambientais. As
cartilhas são destinadas
para alunos do ensino fun-

Na próxima quarta-
feira (dia 26/04) a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré, através
da Secretaria Municipal
de Agricultura, estará
realizando uma palestra
sobre febre aftosa.

A palestra será mi-

Avaré estréia no 1º Festival de Vôlei
no Centro Avareense.

Nesta primeira eta-
pa participaram as equi-
pes da SEME/Avaré,
Associação Ferroviária
Botucatuense, Associa-
ção Atlética Botucatu-
ense, Clube Holambra e
Prefeitura de Bofete.

Na classificação fi-
nal da primeira etapa

Bofete ficou com a pri-
meira colocação, em
segundo ficou Clube
Holambra, em terceiro
A.F. Botucatuense, em
quarto a SEME/Avaré e
em quinto a A.A. Botu-
catuense.

O próximo compro-
misso das meninas da equi-
pe avareense será no mês

de maio em Botucatu.
Jogos da Juventude

No último dia 17m,
jogando pelos Jogos
Abertos da Juventude o
time avareense jogou con-
tra Itaí. A partida aconte-
ceu no Ginásio Municipal
de Esportes Tico do Ma-
nolo e time avareense ven-
ceu por 3x2.

Secretaria de Agricultura
realiza palestra sobre aftosa

nistrada pelo médico
veterinário Luiz Sérgio
Fernando Faraldo e
acontecerá na sede do
Rotary Avaré (Avaré), a
partir das 19h30. A pa-
lestra é dirigida a pecu-
aristas e demais interes-
sados no tema.

Prefeitura recebe doação de
cartilhas do Rotary Clube Avaré

damental e foram encami-
nhadas para a Secretaria
de Educação para que
sejam disponibilizadas nas
bibliotecas. A cartilha foi
confeccionada pelo Ibama
e contém informações im-
portantes a respeito da Lei
Ambiental.
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Encenação da Paixão de Cristo emociona espectadores
Um excelente públi-

co acompanhou na últi-
ma sexta-feira a ence-
nação da Paixão de
Cristo. Pele primeira
vez realizado em Avaré,
a apresentação deverá
fazer parte do calendá-
rio de eventos da cida-
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de e poderá ser realiza-
do todos os anos. Isso
em virtude da beleza da
encenação que emocio-
nou o público em diver-
sas vezes.

A apresentação
ocorreu na Praça da Paz
(Cristo Redentor) e

contou com a participa-
ção de 300 atores. A
encenação mostrou des-
de a chegada de Jesus a
Jerusalém, até a Ressur-
reição, mostrando as
mais importantes passa-
gens bíblicas de Jesus
Cristo.

Biblioteca Municipal expõe trabalhos de artista plástica

Trabalhos estão expostos na Biblioteca Municipal

Até o dia 2 de maio,
estará em exposição na
Biblioteca Municipal
“Prof. Francisco Rodri-
gues dos Santos” obras
da artista plástica De-
nise Rodrigues Pereira.
A exposição faz parte
do Projeto “O Artista É
Você”.

Denise Rodrigues
Pereira é nascida em
Sorocaba e mora em
Avaré há 20 anos. Des-
cobriu o mundo fasci-
nante das Artes há dez

anos após visitar uma
exposição da artista
plástica Ângela Martins,
que reside em Avaré.
Foi através dela que
apaixonou-se pela pin-
tura em tela.

Hoje procura mos-
trar as cores, suas re-
lações entre as luzes e
sombras, assim como
seus infinitos detalhes.
Seu desenvolvimento é
com base nas técnicas
contemporânea e figu-
rativa.

A Biblioteca Muni-
cipal funciona de segun-
da a sexta das 8h00 às
17h30 e no sábado das
8h00 às 13h00 e está
localizada no Centro
Cultural Djanira da Mot-
ta e Silva. Telefone para
contato 3733.6004.

O Projeto “O Artis-
ta É Você” busca ampli-
ar o universo cultural
dos sócios e usuários e
oferecer aos artistas
avareenses um espaço
para manifestações ar-

tístico-cultu-
rais, a Biblio-
teca Munici-
pal criou e im-
plantou o Pro-
jeto “O Artis-
ta É Você”.
Desde então,
pintores, poe-
tas, artesãos,
desenhistas e
colecionado-
res puderam
levar a públi-
co suas
obras.

MÁRIO BIXIGA


