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Finalizado o trabalho de
pavimentação da Avenida Espanha

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré já encerrou os tra-
balhos de pavimenta-
ção da Avenida Espa-
nha. O trabalho está
completo com a pavi-
mentação, galerias para
captação de águas plu-
viais e sinalização, tan-
to na horizontal como
na vertical.

O maior problema
encontrado durante as
obras foi a torre de
energia elétrica que fica
posicionada em um
ponto mais alto em re-
lação a segunda pista.
Sendo assim foi neces-
sário fazer um muro de
arrimo, com pedras,
para garantir a seguran-
ça no local.

São quase 4 mil
metros quadrados de
asfalto, além de 1.300
metros quadrados de
guias e sarjetas, servi-
ço de limpeza do ter-
reno e regularização
do leito através de
aterramento.

Para asfaltar a se-
gunda pista da Avenida

Espanha a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré assinou um con-
vênio com a Caixa Eco-
nômica Federal. Com
este convênio foi libe-

rada para Avaré uma
verba no valor de R$
97.500,00 para a pavi-
mentação. A verba foi
obtida através de uma
emenda no Orçamento

da União e haverá ain-
da uma contra partida
da Prefeitura de 40%
do valor liberado. O
custo total da obra foi
de R$ 145.000,00.

Com a segunda pis-
ta a Avenida Espanha
ganhará mais seguran-
ça, pois devido ao gran-
de fluxo de veículos já
estava causando sérios

acidentes. Além disto
melhorará em muito o
acesso a diversos bair-
ros, como Camargo,
Vera Cruz, Avaré I e
Nova Avaré.

BICO FINO
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A  V  I  S  O
A Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística  de Avaré, vem através de sua
Seção de Cadastro Imobiliário,  lem-
brar  aos senhores Contadores,  e tam-
bém a outros cidadãos que estejam in-
teressados em abertura de empresas
em qualquer  ramo de atividade;  que
antes que seja feito qualquer investi-
mento no sentido de aprovação e regu-
larização de um empreendimento;  a
Prefeitura deve ser consultada quanto
a autorização do uso do solo do ende-
reço pretendido, evitando-se  assim
eventuais prejuízos.
A referida autorização é fornecida atra-
vés de certidão, denominada  Certidão
de Uso de Solo, que será obtida junto á
Secretaria de Habitação após parecer
prévio da Seção de Cadastro Imobiliá-
rio;  ambos situados na Rua Rio Gran-
de do Sul nº 1810.

SEÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
Lionete Faria Ribeiro – Supervisora Interina
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Obras do Instituto Médico Legal continuam em andamento
Estão em pleno an-

damento as obras de
construção do prédio do
Instituto Médico Legal
(IML) e Polícia Cientí-
fica em Avaré. A obra
está sendo executada
pela Secretaria de Segu-
rança Pública do Esta-
do de São Paulo e con-
ta com o apoio da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré que fez
a doação do terreno.

Esta importante obra
foi conquistada no início
do ano, graças ao empe-
nho da Prefeitura de Ava-

ré que buscou a instala-
ção do IML na cidade,
junto aos órgãos compe-
tentes em São Paulo.

O valor da obra
está orçado em R$ 400
mil. O prédio terá uma
área construída de 600
metros quadrados e
terá toda a comodida-
de exigida para os tra-
balhos desenvolvidos
pela Polícia Técnica e o
Instituto Médico Legal,
que hoje funciona em
uma sala precária, den-
tro do próprio Cemité-
rio Municipal.

Prédio abrigará IML e Polícia Científica

MÁRIO BIXIGA

Gil do Cavaco foi a atração
do “Terças Musicais”

Na última terça-
feira (dia 04/04) a atra-
ção do Projeto Terças
Musicais, da Secreta-
ria Municipal da Cultu-
ra, foi o músico Gil do
Cavaco. O evento que
é realizado toda pri-
meira terça-feira de

Gil do Cavaco levou grandes sucessos do
samba e pagode

cada mês no Teatro
Municipal, traz sempre
uma importante atra-
ção musical.

O artista avareen-
se levou ao bom públi-
co presente grandes
sucesso do samba e
pagode.

A exemplo do que
foi realizado há algumas
semanas no PSF do Jar-
dim Paineiras, também
foi realizado pelo PSF
Duílio Gambini o I En-
contro de Gestantes.

O evento aconteceu
na última sexta-feira (dia
07/04) e contou com
boa parte das gestantes
atendidas pelo PSF do
Duílio Gambini.

PSF do Duílio Gambini realiza
encontro de gestantes

Durante o encontro
foram apresentadas di-
versas orientações às
participantes como ex-
plicação desde a fecun-
dação até o nascimen-
to; métodos contracep-
tivos; a importância da
amamentação; cuidados
com o recém nascido;
saúde bucal da gestante
e do recém nascido; di-
reitos e deveres decor-

rentes da maternidade;
explicação sobre o pro-
grama Viva Leite; as-
pectos emocionais e
suas transformações du-
rante a gestação e ma-
ternidade; além de sor-
teio de brindes para as
participantes.

O encontro teve o
apoio da Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, através da Se-

cretaria Municipal de
Saúde, e contou com
a organização da
equipe do PSF do
Duílio Gambini: Keli
Cristina Cardoso Ma-
riotto (enfermeira),
Gi lber to  Madeira
(médico), Viviane Al-
ves (psicóloga), Patrí-
cia Dalcin (dentista) e
Simone Matias (assis-
tente social).



AVARÉ, 8 DE ABRIL DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ4

LICITAÇÃO

INEDITORIAIS

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 015/06 – PROCESSO Nº. 149/06
Objeto: contratação de empresa para execução de serviços
de 535,43 ml de guias e sarjetas moldadas “in loco” e de 1.901,00
m² de pavimentação asfáltica na rua Glasgow e rua Haia –
Jardim Europa, nesta cidade, conforme anexos ao Edital.
Data de Encerramento: 26 de abril de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 26 de abril de 2006, às 09:00 horas, no Dep.
de Licitação.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone (14) 3711-2507 ou Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de abril de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 027/05 – Processo nº. 313/05 fica
aditado no valor de R$ 15.062,76 (quinze mil, sessenta e
dois reais e setenta e seis centavos), para a empresa
ENGEQUATTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o
que corresponde a aproximadamente 15,9 % (quinze vírgula
nove décimos por cento) do valor total adjudicado no pro-
cesso licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 20 de março de 2006.

TERMO DE SUPRESSÃO
Tomada de Preço nº 028/05 – Processo nº 322/05

Fica SUPRIMIDO o objeto da Tomada de Preço 028/05 – Proc. nº
322/05, da empresa A. Guidi & Cia Ltda EPP nos termos do
artigo 65, inciso II da Lei 8.66/93, referente a aquisição de medi-
camentos, o que responde a uma redução de aproximadamente
26,39% (vinte e seis vírgula trinta e nove por cento) do valor
total do contrato. A presente supressão tem o valor de R$
8.263,20 (oito mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte cen-
tavos). Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré.

Concorrência Pública nº 001/06 – Processo nº 001/06
Fica SUPRIMIDO o objeto da Concorrência Pública 001/06 –
Proc. nº 001/06, da empresa Madeireira Makenboy Ltda  nos
termos do artigo 65, inciso II da Lei 8.66/93, referente ao objeto
referente ao contrato, o que responde a uma redução de apro-
ximadamente 24,3% (vinte e quatro vírgula três décimos por-
centuais) do valor total do contrato. A presente supressão tem o
valor de R$ 6.075,00 (seis mil, setenta e cinco reais). Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO - CONVITE
Convite nº. 129/05 – Processo nº. 275/05 fica aditado no
valor de R$ 6.070,83 (seis mil e setenta reais e oitenta e
três centavos), para a empresa Atlântica Construções
Comércio e Serviços Ltda, o que corresponde a aproxima-
damente 4,70% (quatro vírgula setenta por cento) do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 27 de março de 2006.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO
Fica RESCINDIDO amigavelmente o contrato de licitação na mo-
dalidade Convite nº. 005/06 – Processo nº. 011/06, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
João Fragozo Júnior ME.
Rescindido em: 29/03/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Con-
vite nº 037/05 – Processo nº 078/05, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa RM Brasil
Comercial Importação e Exportação Ltda, com prorroga-
ção até 03 de abril de 2007.
Prorrogado em: 04/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Con-
vite nº 159/05 – Processo nº 355/05, que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa C.M. Santana
& CIA LTDA, com prazo de entrega da obra, que encerraria em
20 de março de 2006, expedirá em 04 de abril de 2006, conforme
pedido da secretaria solicitante.
Prorrogado em: 20/03/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº. 025/05 – Processo nº. 075/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Sra. Vera Lúcia
dos Santos, com prorrogação até 31 de março de 2007, obje-
tiva a instalação da do PSF III – Programa de Saúde da Família.
Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº. 029/05 – Processo nº. 091/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. Alcides Lu-
chesi, com prorrogação até 31 de março de 2007, objetiva a
da Casa de Abrigo do Menor.
Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº. 034/05 – Processo nº. 096/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. Benedito Gas-
par, com prorrogação até 31 de março de 2007, objetiva a
instalação da Junta Militar.
Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº. 035/05 – Processo nº. 097/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. Maria Helena
de Andrade Zaina, com prorrogação até 31 de março de
2007, objetiva a instalação da Residência do Delegado da 13ª
Delegacia do Serviço Militar.
Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº. 036/05 – Processo nº. 098/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. Ernandes
Juberto, com prorrogação até 31 de março de 2007, objetiva
a instalação da Delegacia de Polícia do 1º Distrito.
Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade Dis-
pensa nº 037/05 – Processo nº 099/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. ARÃO OTANI,
com prorrogação até 31 de março de 2007, objetiva a instala-
ção do Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde.
Prorrogado em: 03/04/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação 040/06 – Processo nº. 135/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa Alimen-
tar Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, com valor
global de R$ 18.192,00 (dezoito mil, cento e noventa e dois reais),
objetivando a aquisição de carne para fornecimento de merenda
aos alunos da rede pública, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de março
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 060/06 – Processo nº. 137/06, 28 de Março de
2006, a empresa Alimentar Comércio de Produtos Alimen-
tícios Ltda, no valor global de R$ 44.700,00 (quarenta e quatro
mil e setecentos reais), objetivando a aquisição de carnes para
os alunos da rede municipal.
Adjudicado em: 04/04/2006.

TERMO DE ANULAÇÃO
O Senhor JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal,
no uso de suas atribuições legais, resolve ANULAR, por vício
insanável no procedimento licitatório na modalidade Concorrên-
cia Pública nº. 003/06 – processo nº. 034/06, conforme precei-
tua o artigo 49, §1º da lei nº. 8.666/93, objetivando a aquisição de
combustíveis para a frota municipal, por infringência à lei.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de abril de 2.006 -
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE -Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré

LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 03/04/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Votos de parabenizações à DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DO
JORNAL “A COMARCA”, pelo destaque obtido na pesquisa de
preferência e simpatia popular no ramo de IMPRENSA ESCRITA,
realizada pela empresa Status Publicidade e Pesquisa.
- Votos de parabenizações ao MUNICÍPIO DE ÓLEO, pela come-
moração do seu 88º aniversário de emancipação política.
- À SABESP, para que a mesma possa estar realizando vistoria
na rua Hermes da Fonseca nº 21, bairro Jurumirim, com a finali-
dade de verificar possível vazamento no local.

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

com a devida Reposta)
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- Votos de parabenizações ao MUNÍCIPIO DE FARTURA, pela
comemoração do seu 115º aniversário de emancipação política.
- À CERIPA, para que a mesma possa estar levando energia
elétrica, através do programa “Luz para Todos”, às proprieda-
des dos Senhores Daniel Elias, Benedito Godoi e Roberto Godoi,
no bairro rural Jacutinga, em Avaré.
- Votos de parabenizações aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO
E FISCAL, ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2006/2009 DA COO-
PERATIVA DE LATICÍNIOS DE AVARÉ.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci
- Sejam consignados, em atas de nossos trabalhos, votos de para-
benização à Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Regional
de Avaré (APCD), através de seu presidente, Dr. Fernando Câmara
Ferreira, pelo início das obras da Colônia de Férias da referida
entidade em nossa querida Estância Turística de Avaré.
- Votos de parabenização à Sra. Branca Filgueiras, pela recep-
ção oferecida às pessoas que foram prestigiar a inauguração
do início das obras da Colônia de Férias da APCD, que ocorreu
no dia 31 de março, no Haras Filgueiras em Avaré.
- Sejam consignados, em atas de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao Sr. Raphael Baldacci Filho (Ex-Presidente da
APCD de São Paulo). Durante seu mandato apoiou o projeto da
Colônia de Férias em Avaré, que já está em construção.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Votos de parabenização à empresária Aldrey Henrique Medeiros,
expressando-lhes os votos de prosperidade desta Casa Legislati-
va por sua corajosa iniciativa de gerar empregos, por meio da
expansão de suas atividades no ramo de beleza e de estética.
- Ao Ilmo. Doutor Vagner Bertoli, DD. Delegado Seccional de
Polícia de Avaré, para que interceda junto ao Secretario Estadu-
al da Segurança Publica, Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, no
sentido de estar trazendo para Avaré e região a Unidade Móvel
do Poupatempo..

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- À Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SA-
BESP, para que informe e detalhe a esta Casa de Leis sobre a
possibilidade de estar arrumando a rua Basto Cruz, nº 2267 -
Bairro Santana, pois foi feita uma ligação de água e deixaram um
buraco no meio da rua.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Antônio Salim Curiati, solicitan-
do ao Ilustre Parlamentar avareense para que, na condição de
Diretor-Proprietário da Rádio Paulista FM, responda a esta Edili-
dade se está de pleno acordo com a campanha difamatória
contra a Câmara Municipal de Avaré, promovida arbitrária e de-
magogicamente em sua emissora, de maneira explícita no pro-
grama “Jornal do Meio-Dia”, pelo radialista Rodivaldo Rípoli, que
é funcionário de sua empresa de comunicação, muito embora
acumule contraditoriamente as funções de Secretário de Comu-
nicação da Prefeitura Municipal de Avaré.
- Seja oficiado ao DER e Secretaria Estadual de Transportes, para
que as estradas vicinais Monsenhor Francis W. Arns, Antonio
Nicolau Sbais, Nicolau Pedro Arbex e Rodovia Prefeito Miguel
Marvolo, no sentido de recapeamento, onde existem vários bura-
cos com conseqüências graves para os usuários das mesmas.
- À Diretoria da SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, apresentando os nossos agradecimentos pelo apoio
prestado à realização da 60º Corrida de São Silvestre de Avaré.
- À Diretoria do Supermercado Paulistão, apresentando nossas
saudações e agradecimentos pelo apoio prestado à realização
da 60º Corrida de São Silvestre de Avaré.
- Ao Exmo Sr. Deputado João Caramez, apresentando nossas
saudações e agradecimentos pelo apoio prestado à realização
a 60º Corrida de São Silvestre de Avaré.
- Ao Exmo. Sr. Deputado Antonio Salim Curiati, cumprimentando-
o pelo apoio que foi prestado à famosa 60º Corrida de São
Silvestre de Avaré.
- À firma Manoel Rodrigues S/A, cumprimentando seus dirigen-
tes e integrantes pelo apoio prestado à 60º Corrida de São
Silvestre de Avaré, atitude que se repete através de vários
anos. Esse apoio foi possível manter a famosa prova como um
dos maiores acontecimentos da região.

Júlio César Theodoro
- Pesar pelo falecimento do SR. CASIMIRO MUSA SOARES.
- Pesar pelo falecimento da Sra. DONÁRIA MARIA DE JESUS.
- Pesar pelo falecimento do SR. JOSÉ MANTOVANI NETTO.
- Pesar pelo falecimento de Daura Orru Garcia.
- Pesar pelo falecimento da SRA. CASSIA REGINA RAMOS.
- Pesar pelo falecimento da  SRA.  CECILIA BARBOSA ANDRADE.
- Pesar pelo falecimento da Sra.THEREZA MARIA DOS SANTOS.

- Pesar pelo falecimento da SRA. SALVELINA GARCIA .
- Pesar pelo falecimento da SRA. MARIA DE LOURDES MARTINS.
- Pesar pelo falecimento do SR. NOEL EDVIRGENS ROSA.

Luiz Otávio Clivatti
- Pesar pelo falecimento do SR. SEBASTIÃO NEGRÃO.
- À 3ª Cia PM de Avaré, Batalhão de Botucatu, CPI 7 Sorocaba,
Penitenciária I e II, para que o transporte de presos utilize-se das
vias marginais, evitando o trânsito pelo centro da cidade, o que tem
causado sérios transtornos e colocando a população em estado
de alerta, uma vez que passam com sirenes ligadas nos semáforos
e, muitas vezes, policiais com arma para fora do veículo.
- Seja oficiada a  SP Vias, para que estude a possibilidade de
instalar Placas na Rodovia, informando o telefone da Polícia Ro-
doviária, visto que, em caso de emergência, facilitará o aciona-
mento da mesma, evitando inúmeros incidentes.
- Sejam oficiados votos de parabenização ao Exmo.  Ex-Chefe
da Casa Civil, Deputado Federal, Sr. Arnaldo Madeira, por mais
de três anos de trabalho e dedicação frente à referida pasta,
onde exerceu um trabalho digno e eficiente, e em especial pela
atenção e apoio com que atendeu a cidade de Avaré, em busca
de desenvolvimento.
- Sejam oficiados votos de parabenização ao Exmo. Subsecre-
tário de Relações de Governo, Sr. Sérgio Siciliano, por mais de
três anos exercendo um belíssimo trabalho diante desta Secre-
taria, em especial  pela atenção com que vem se dedicando à
cidade de Avaré, dando um grande apoio para firmar ainda mais
a luta por um desenvolvimento favorável, beneficiando hoje e
futuramente em um resultado satisfatório dentro da Estância
Turística de Avaré.
- Votos de parabenização pelo trabalho executado pela Polícia
Civil, Conselho Tutelar  e  representante do Juízo da Infância e
Juventude, que, na última sexta-feira,  fizeram uma blitz nas
“Lan Houses”, fiscalizando a permanência de criança e adoles-
cente. Ato como esse será repetido pela operação conjunta,
conforme dito pelo Dr. Jorge Cardoso de Oliveira, pois, com a
regulamentação da lei, será exigido que cumpra todos os dita-
mes legais.
- Votos de parabenização ao Sr. Ronaldo Perez, músico e idea-
lizador do Projeto Horto Encanto, um atrativo de grande impor-
tância para Avaré como Estância Turística.

Roberto Araujo
- Pesar pelo falecimento do Sra. ONDINA DUARTE.
- Pesar pelo falecimento do Sr. DJALMA DE OLIVEIRA ROSA.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 03/04/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
M.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
o mesmo, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar alimentando regularmente os peixes no pesqueiro (ta-
blado) do Camping Municipal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
M.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
o mesmo, através do setor competente, providencie a regulari-
zação do leito carroçável da rua Fernando Antonio Tamassia, no
bairro Jardim Tropical.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie um professor de
Educação Física para ministrar aulas às crianças que freqüentam
a Quadra Esportiva do Centro Comunitário Bandeirantes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar reformando a Quadra Esportiva do Centro Comunitário
Bandeirantes, para atender a população do Bairro Bom Suces-
so, uma vez que o referido local se encontra precário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à substituição
de lâmpadas nas Ruas Olímpio Bertozo e Jairo Amorin, no Bairro
Avaré I,  visto que a iluminação está precária, despertando a
insegurança dos moradores locais, uma vez que a violência
vem aumentando a  cada dia, inibindo os munícipes de transita-
rem pelo local após certo horário.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo solicite, junto ao setor competente, a coloca-
ção de placas de sinalização de trânsito nas ruas do Bairro
Avaré I, no sentido de melhorar o trânsito no local, uma vez que
os veículos, principalmente os ônibus, não respeitam a velocida-
de determinada pela lei de trânsito. Sendo que na semana pas-

sada aconteceu um acidente na Rua Jairo Amorin, onde um
ônibus circular se chocou com um micro-ônibus da prefeitura,
que levava crianças para a escola.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a repara-
ção das ruas do Bairro Paraíso, mesmo tendo em vista a pavi-
mentação das ruas do referido bairro, no momento, está intran-
sitável, necessitando desta benfeitoria.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia a limpeza nos terrenos ao lado e atrás da loja Lajão Material
de Construção, localizada na Av. Paranapanema,
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia o serviço de limpeza na rua João Manoel Fernandes, pois
existia um acúmulo de terra na calçada da referida rua e, com a
quantidade de chuva destes dias atrás, a terra deslizou para o
meio da rua dificultando o leito carroçável.

Aparecido Fernandes Júnior – 2o Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a limpeza
de duas bocas de lobo na rua João Batista Dalcim, nº 381, bairro
do Camargo, pois, com as chuvas, a água invade seu terreno,
desnivelando o mesmo e afundando o leito carroçável.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia a reparação do leito carroçável da rua João Batista Dalcim,
em frente ao nº 211, bairro do Camargo, pois com as chuvas a
rua ficou intransitável.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie urgente o
serviço de nivelamento da estrada atrás do Horto Florestal, sen-
tido bairro Três Coqueiros.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente do município, proceda ao repa-
ro do buraco existente na rua Acre, nº 2120, bairro Santana.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente do município, proceda ao
reparo do buraco existente na rua Bastos Cruz, nº 2427, bairro
Santana, em frente à Escola Flavio Nascimento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie cinco caminhões
de terra para o nivelamento do parquinho da Escola Prof. Flavio
Nascimento, pois com as chuvas dos dias anteriores a água ficou
empoçada, dificultando que as crianças brinquem no mesmo.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar contratando mais funcionários para a Cozinha Piloto,
uma vez que estive no local e constatei que realmente necessi-
tava de funcionários.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar trocando os vidros das ambulâncias por vidros trans-
parentes, pedido este feito pela população.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, junto com a Secretaria
da Saúde, estude a possibilidade de estar cedendo ambulância
para os campeonatos que ocorrem nos finais de semana, pedi-
do este feito pelos os atletas que participam dos campeonatos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda ao conserto de calça-
das das periferias, visto que  períodos de chuvas estão causan-
do transtorno aos moradores que transitam por tais locais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, junto com a Secretaria de Espor-
te, estude a possibilidade de estar cedendo os ônibus para os cam-
peonatos que ocorrem nos finais de semana, uma vez que os atletas
não têm condições de estar participando por falta de transporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir vestiários e ban-
cos de reservas com cobertura no campo da EMAPA.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de proceder à reforma de todos
os campos da periferia.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para que
cobre do Sr. Isaias a limpeza das ruas dos bairros Tropical e Paraíso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir uma creche no
bairro Alto, para que as mães possam trabalhar deixando seus
filhos na creche.



AVARÉ, 8 DE ABRIL DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ6

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através da Secretaria Municipal de Esportes, estude a
possibilidade de dar andamento ao quiosque do Bocha, localiza-
do no Campo do São Pedro.

Gilberto Dias Soares
- Ao Sr. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que edite norma, se cabível, dispondo os períodos, datas ou
meses, quando os terrenos baldios devem ser capinados por
seus proprietários.
- Reiterando indicação datada do mês de fevereiro, deste Vere-
ador, para que a Secretaria do Meio Ambiente proceda à retirada
da árvore morta existente na rua São Paulo, próximo ao número
987. Tal árvore foi envenenada e, atualmente,  apresenta sérios
riscos a pedestres e proprietários de veículos que utilizam a via
de rolamento e passeio público.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente da administração, pro-
ceda à  limpeza do córrego, localizado atrás do Campo Flumi-
nense, Bairro Vila Martins III.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente da administração, estu-
de a possibilidade de limpeza e manutenção das ruas e terrenos
do bairro Jardim Tropical, rua Avelino Fernandes  n° 621, onde,
segundo os moradores, encontra-se abandonada área onde
será construída a quadra esportiva.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Esportes, estude a pos-
sibilidade de contratação de um Professor de Karatê.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude a possibilidade de viabilizar uma Usina de Recicla-
gem, para coleta de material reciclável, diretamente do lixo muni-
cipal, para melhor organização e controle desse trabalho de
reaproveitamento de matérias recicláveis.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda à conclusão de re-
abertura da Avenida Itapuã, no Solemar, até a divisa do Hotel
Ibiquá, visto que tal pedido já tinha sido protocolado em requeri-
mentos anteriores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda ao conserto da es-
trada que dá acesso ao bairro Pedra Preta, uma vez que estará
evitando possíveis acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente proceda à troca da placa de
denominação da rua Mário Bastos Cruz, no bairro São Judas,
por seu nome exato de cadastro rua “Dr. Mário Bastos Cruz”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie vaga de
estacionamento para deficientes físicos, na Rua Rio de Janeiro,
em frente à Faculdade FACCA.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, sejam colocados cas-
calhos no final da Avenida Itapuã, visto que é um terreno areno-
so e as erosões são freqüentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, seja feito a instalação
de uma luminária no poste da rua Sol Nascente, sito no bairro
Costa Azul, para uma maior iluminação e segurança dos mora-
dores do local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando a indicação 693/05, para que, através do setor com-
petente, efetue a troca de lâmpadas de um poste localizado à
rua Fartura, por lâmpadas a vapor de sódio, propiciando assim
melhor iluminação e maior segurança aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à instalação de
energia elétrica no lote 06 da quadra 54, localizada nas terras de
São Marcos II.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,  para
que, através do setor competente, estude a possibilidade de dimi-
nuir a lombada próxima à CEI Jandira Pereira, situada na rua Joa-
quim Arnez, no bairro Vera Cruz, visto que devido à altura está
ocasionando raspões nos veículos que passam pelo local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda  ao conserto
do calçamento, sito à rua Alferes José Ignátios e rua Arandu,
visto que encontra-se em estado precário, causando transtor-
nos aos pedestres que transitam pelo local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de destinar um engenheiro,
para solucionar empoçamento e invasão de água em várias
ruas  dos bairros Santa Mônica e Jardim Presidencial. Entrar em

contato com Sr. Presidente de bairro, para maiores informações
das irregularidades.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à troca de
luminárias no bairro Santa Mônica, por lâmpadas a vapor de
sódio, proporcionando uma melhor iluminação e maior seguran-
ça aos moradores do local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal,  Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda ao conserto da
estrada que dá acesso ao Campo Redondo, visto que encontra-
se em estado precário, causando transtornos e imprevisíveis
acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que seja decretado estado de emergência em um local
específico do bairro Pedra Preta, como segue em anexo, visto
que tal local encontra-se em situação precária.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal,  Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude  a possibilidade
de passar a máquina niveladora e empedrar a estrada que se-
gue após a Granja Oriente, visto que, em períodos de chuvas, tal
estrada fica intransitável, uma vez que há muito tempo não se
faz manutenção do trecho.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, possibilite a pintura de PARE,
na rua Amazonas com a rua Pará, uma vez que muitos motoristas
não respeitam e, sendo um local de grande movimento,  tal proce-
dimento irá impor um controle maior, evitando grandes incidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda à capinagem e lim-
peza no terreno baldio situado à Avenida Presidente Kennedy,
ao lado da residência 714, visto que o mato está alto e tal fato
está ocasionando a  procriação de animais peçonhentos.

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie a limpeza de terre-
no baldio localizado à Rua Domingos Calamita, s/n, da Quadra “E”
- lote 33, que se encontra tomado pelo mato, ocasionando com
isso a proliferação de animais peçonhentos, nocivos à saúde.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, corrija uma erosão já
bastante acentuada na entrada do Bairro Santa Mônica, nas
proximidades da pista SP-255.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, corrija a pavimentação
asfáltica na Rua Cabo Domingo Barreira Sobrinho na altura do nº
22, onde existe um grande buraco na pista de rolamento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie a poda de
árvores existentes no canteiro central na Avenida Kennedy,
visto que muitas delas estão totalmente entre os fios da rede
elétrica, podendo causar sérios sinistros.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de arborizar e colocar mais bancos na Praça Ludgero Silvio de
Santana, visto que no local existem apenas dois bancos e ne-
nhuma árvore sequer.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de providenciar melhorias na área da Praça Monsenhor Celso
Ferreira (CAIC), no sentido de melhor adequá-la às pessoas que
lá praticam caminhadas e exercícios físicos, colocando apare-
lhos e aumentando o passeio público.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade
com o disposto no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93
e com o Parecer da Comissão Permanente para Julgamento de
Licitações, vem acolher o objeto da licitação de que trata o Con-
vite 01/2006 – Processo 08/2006, HOMOLOGANDO a empresa
VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS – BETHASP SISTE-
MAS, com sede à Rua Santa Cruz, 754, 6º andar, sala 61 – Centro
– Limeira – SP, inscrita no CNPJ sob nº 05.597.375/0001-02, obje-
tivando a prestação de serviços de consultoria com a disponibili-
zação de sistemas informatizados para microcomputadores nas
áreas de contabilidade pública, patrimônio e almoxarifado, no va-
lor global de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), sendo
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais mensais) até 31 de dezembro de
2.006 e R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para implanta-
ção dos sistemas e treinamento de pessoal.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 07 de abril de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

REQUERIMENTOS DIRECIONADOS AO CHEFE DO
EXECUTIVO, JÁ COM AS DEVIDAS RESPOSTAS
Ofício nº 229/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 341/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO e outro, soli-
citando que seja informada a legalidade do ato que interrompeu
o acesso a Fazenda Palmeiras bem como a outras propriedades
na AVR – 152, na altura da Fazenda Mac-lee.
 Informamos que a Fazenda Mac-Lee fechou a estrada sem
autorização da Prefeitura, e que tomamos conhecimento atra-
vés de um abaixo-assinado de moradores e vizinhos, e imedia-
tamente encaminhamos ao Departamento Jurídico para as devi-
das providências legais.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 230/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 357/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URABANO DA COSTA e ou-
tro, solicitando a possibilidade de que médicos das especialida-
des em otorrinolaringologista e dermatologista, sejam contrata-
dos para atender a demanda de consultas do PAS Bonsucesso,
informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da
Saúde para que providencie a contratação.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 231/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 401/06, de autoria do Nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URABANO DA COSTA e ou-
tro, solicitando que se estude a possibilidade de voltar ao horá-
rio anterior para a entrega de leite fluído nos Postos de Saúde,
informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da
Saúde para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 232/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 389/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO e outro, soli-
citando que seja informado se houve determinação para se ins-
taurar sindicância em face do funcionário Valdeci José da Silva
e o Chefe da Garagem Municipal Sr. Isaias, informamos que
encaminhamos cópia ao setor responsável pelas sindicâncias
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 233/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 360/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando esclarecimen-
tos sobre o teor da resposta ao requerimento 196/2006, informo
que estou à disposição para os esclarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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COMUNICADOS

COMUNICADO

Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
6856,6855/2004, independente de sua posição na ordem crono-
lógica de pagamentos, por estarem presentes relevantes ra-
zões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e será
liquidado em 0 1 única parcela.

Avaré, 3 de Abril de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO
Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, JUSTIFI-
CO que o pagamento das obrigações constantes do empenho n°
4211,7122,10935/2004, independente de sua posição na ordem
cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes
razões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e
será liquidado em 01 única parcela.

Avaré, 3 de Abril de 2006

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

CONVITE
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONVIDA A POPULAÇÃO PARA A IV AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE DE 2005, QUE
SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE
2006, ÀS 13:00 HORAS NO PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ.

EDITAIS

Edital  Parcial de Notificação 08/2006
Referente a Concorrência Publica nº 004/06
Processo nº 075/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação
asfáltica na Rua Higino Rotelli, Rua Theodomiro Garcia e
Rua Álvaro Filgueiras.

O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com
sede a Praça Juca Novaes, nº 1169, na cidade de Avaré, estado
de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais,
e em conformidade com a Lei 52.172 de 23 de Outubro de 1996
(Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramen-
tos públicos, conforme discriminação abaixo, em cumprimento à
legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança
da contribuição de melhoria.
1- MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas
Obra: Pavimentação Asfáltica, execução de guias e sarjetas.
Local: Rua Higino Rotelli (trecho da Rua Nicola Pizza até a Rua
Prof. Amorim), Rua Álvaro Filgueiras (trecho da Rua Jairo de
Oliveira até Osuna Delgado) e Rua Theodomiro Garcia (trecho
da Rua Jairo de Oliveira até Osuna Delgado).
Metragens:
Guias e sarjetas: 1.460,00 ml
Pavimentação Asfáltica: 6.195,00 m²
Serviços:
1) Guias e Sarjetas:
Execução: Inicialmente, serão construídas as sub bases das
guias e sarjetas, utilizando-se uma retro-escavadeira sobre ro-

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

Asfáltica, compactada, obedecendo às especificações própri-
as quanto à faixa granulométrica. Para o transporte da massa
asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões
basculantes, cuja caçamba deverá ser recoberta com lona. O
espalhamento do material asfáltico será executado com vibro-
acabadora sobre esteiras, a qual possui controle eletrônico para
a conformação de suas seções transversais e longitudinais.
A espessura da camada de concreto betuminoso usinado a quente
(C.B.U.Q.) será na média de 3 cms devidamente compactada.
3)Limpeza da Obra:
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inservíveis e das
sobras oriundas dos serviços executados, com remoção para o
Bota Fora, dentro da área.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes lindeiros das vias publicas
beneficiadas pela contribuição de melhoria, a importância dis-
pendida pelo Município, no total de R$ 230.005,00 (duzentos e
trinta mil, cinco reais.), considerando a testada real dos imóveis
particulares mais os imóveis de domínio ou propriedade da muni-
cipalidade, que será a cargo da mesma.
Observação: O valor global constante acima refere – se a
valores atribuídos somente a 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- O valor do metro linear de testada será de R$142,25 (cento
e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para incidência
da cobrança da contribuição de melhorias aos beneficiados,
considerando-se todos os serviços previstos na referida con-
tratação, bem como ficará a cargo da municipalidade toda testa-
da que for incidida sobre áreas de propriedade ou domínio da
municipalidade.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital,
deverão requerer o parcelamento das contribuições de melho-
ria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previs-
to no ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos
que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietári-
os dos imóveis situados na via pública no local a ser executado
o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização
sobre o imóvel, atualizado à época dos serviços acrescidos da
parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista
que estes serviços valorizarão diretamente imóveis onde os
mesmos serão executados, o fator de absorção de benefício
pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos
serviços correspondentes à testada de cada imóvel, desconta-
dos as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes,
poderão oferecer impugnação a qualquer dos elementos do pre-
sente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A
apresentação de impugnação não implicará na suspensão ou
inicio das obras.

Item Contribuinte – Zona cadastral: Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada
Setor 05 Imóvel cadastral cadastral ml

Rua Higinio Rotelli
01 Igreja Adventista da Promessa 1809 217 02 13,28
02 Alessandro Rios Conforti 217 03 8,00
03 Marco Aurélio Camargo 217 04 8,00
04 Paulo César Alves 1833 217 05 8,00
05 Ivone de Andrade Pereira 1841 217 06 8,00
06 Marcos Roberto da Silva 1849 217 07 8,00
07 Mauro Soares Borba 1857 217 08 8,00
08 Aparecida de Fátima Floriano 217 09 8,00
09 Cecília Clara Rodrigues e outros 1873 217 10 8,00
10 Roberto Carlos Stati 1881 217 11 12,00
11 Viviana Cristina M. Faria 217 12 8,90
12 Viviana Cristina M. Faria 217 13 9,10
13 Marco Antonio dos Santos e Cleodete 217 14 8,00
14 Lourdes Maria Pinto da Fonseca 217 15 27,00
15 Fernando Martins Farias 218 04 23,00
16 Fernando Martins Farias 1761 218 05 8,00
17 Cicera Alves de Oliveira 1765 218 06 8,00
18 Iracema de Toledo 1773 218 07 8,00
19 Antonio Salgado 1781 218 08 8,00
20 Juliana da Silva Caetano 1789 218 09 8,00
21 Reginaldo Antonio Batista 218 10 14,14
22 Maria Virginia M. F. Fadul Alves 1906 223 01 8,00
23 Dirceu Gonçalves 1984 223 02 12,00
24 Iolando Faria 223 03 24,09
25 Milton de Souza Silveira Junior 1976 223 09 8,00
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26 Maria Helena Soares e outra 1968 223 10 9,00
27 Dirceu Gonçalves Filho 1960 223 11 14,10
28 Laércio Ferreira 1954 223 12 12,50
29 Paulo Dias Panccioni e Outra 1946 223 13 9,00
30 Dirceu Gonçalves 223 14 8,00
31 Donizete Colombo 1930 223 15 8,00
32 José Alves de Oliveira 1922 223 16 8,00
33 Benedita Matheus Vilarinho 1914 223 17 8,00
34 Maria Virginia M. F. Fadul Alves 1898 223 18 8,00
35 Miguel da Costa Abreu 1890 223 19 8,00
36 Maria Virginia M. F. Fadul Alves 1880 223 20 8,00
37 Marcos Rodrigues Mendes Paixão1870 223 21 8,80
38 Irene Marzola de Mendonça 1860 223 22 8,80
39 Vilma Coutinho 1850 223 23 8,78
40 Iraci de Oliveira Pereira de M. Saito 1840 223 24 8,46
41 Dorivaldo Gomes dos Santos1832 223 25 8,46
42 Maria Virginia M. F. Fadul Alves 223 26 8,47
Rua Theodomiro Garcia
01 Edson Luiz Rosa 225 01 24,00
02 Vera Lucia Gotardi 225 16 20,00
03 Orlando Cortez Neto 226 01 20,00
04 Luiz José da Costa 226 16 20,00
05 Milton Bertolacini 227 01 18,00
06 Wagner Ribeiro 227 16 20,00
07 Paulo César Brandino 228 01 18,15
08 Ednir Aparecido Alves 228 16 20,00
09 Silvana de Andrade 229 01 19,00
10 Carlos Eduardo V. Andrade 229 16 20,00
11 Paulo Batista de Melo 004 252 01 9,20
12 Augustinho Rodrigues da Silva 012 252 02 8,10
13 João Ferreira da Silva 020 252 03 8,10
14 José Batista de Campos 028 252 04 8,10
15 Flavio Franquini 252 05 8,10
16 Fernando Lopes 252 06 8,10
17 Alice Aparecida da Silva e ou 052 252 07 8,10
18 Ademir Carlos Camargo Correa 060 252 08 8,10
19 José Carlos Domingues de Oliveira 068 252 09 8,10
20 João Jicus Filho 252 10 8,10
21 João Jicus Filho 252 11 8,10
22 João Aparecido Leme 252 12 8,10
23 Sergio Aparecido Gallego 100 252 13 8,10
24 Paulo César Gallego 112 252 14 8,10
25 Jaime de Souza Campos 116 252 15 8,10
26 Marionete Souza Campos 124 252 16 8,10
27 Cláudio Mansur Salomão 252 17 8,10
28 Cláudio Mansur Salomão 252 18 9,20
29 Iolando Faria 252 19 8,00
30 Iolando Faria 252 20 7,80
31 Iolando Faria 252 21 7,80
32 Iolando Faria 252 22 7,80
33 Iolando Faria 252 23 7,80
34 Iolando Faria 252 24 7,80
35 Iolando Faria 252 25 7,80
36 Congregação Cristã no Brasil 252 26 7,80
37 Congregação Cristã no Brasil 252 27 7,80
38 Iolando Faria 252 28 7,80
39 Iolando Faria 252 29 7,80
40 Iolando Faria 252 30 8,00
41 Iolando Faria 252 32 14,00
Rua Álvaro Filgueiras
01 Prefeitura Municipal de Avaré Sist. Lazer CJ Egidio 456,00

M. Costa
02 Prefeitura Municipal de Avaré Área CJ Egidio

Institucional M. Costa 104,00

Avaré, 06 de Abril de 2006.

Prefeitura Municipal de Avaré

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 044/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ESCRITURA-
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
47º 4961 Rosana Banis Negrão Xavier
48º 3238 Gabriel Ribeiro Stella
49º 2710 Hugo Yukio Hawaya
50º 1516 Amalia Carolina Bizarro Panccioni
51º 2467 Renata Aparecida Rochel
52º 2551 Fausto Antunes de Melo
53º 3968 Wellington Prado
54º 4039 Enoli Maria de Jesus Magalhães
55º 1583 Ana Paula Nagata
56º 4483 Luci Mie Kiyotani
57º 4149 Fernando Mantovani Tavares
58º 0165 Roberto Contratres

59º 4996 Adriana Nunes Medroni
60º 2726 Rodrigo José Franco de Freitas
61º 2870 Patrícia Gicus Robles
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, 05 de abril de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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ATO

Ato nº. 06  de Abril  de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, com fundamento no artigo 13 da Lei
nº. 783 de 08 de Dezembro de 2005,
Resolve:
Artigo 1º. Modificar na forma do quadro abaixo deste Ato, a fonte de recurso indicada na Lei
Orçamentária em seu parágrafo único do artigo 12.

Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO Nº. 1146 de 31 de Março 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 nº.783 de 08 de Dezembro de 2005 o crédito no valor R$ 168.068,60(Cento e
sessenta e oito mil, sessenta e oito Reais e sessenta centavos)   para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:-
Local Códigos Geral Especificação da Despesa    Valor
07.00.00 Secretaria Municipal de Saúde
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretario e

dependências
3.3.90.00.00 10.302.1003.2011 Internações hospitalares

-147 no município 168.068,60
TOTAL 168.068,60

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de de transferências
do Ministério da Saúde, conforme portaria 172/GM de 26 de Janeiro de 2006, de  acordo com o
artigo 43, Inciso II  da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Março de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da

Estância Turística  de Avaré
no Paço Municipal e nas

Bancas de Jornais
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Vários jogos movimentaram mais
uma rodada da Copa Revelação

No último final de se-
mana foi realizada mais
uma rodada da 12ª Copa
Revelação de Futsal. O
certame é organizado
pela Secretaria Municipal
de Esportes (SEME) de
Avaré e os jogos aconte-
cem no Ginásio de Espor-
tes Kim Negrão.

No sábado (dia 1º/04),
pela categoria pré-mirim a
Escola da Família de Aran-
du venceu a AA Avareense
por 3x1. Na categoria mirim
a AA Avareense deu o troco
e venceu a Escola da Famí-
lia por 5x1. Pela categoria in-
fantil Taquarituba passou por
Arandu vencendo por 4x3.
Na categoria infanto Taqua-
rituba venceu o Sport Soro
de Arandu por 6x2.

No domingo a rodada
prosseguiu com mais qua-
tro jogos. Na categoria pré-
mirim Lençóis Paulista ven-

Sábado (08/04) – Ginásio Kim Negrão
8h30 – Colégio Universitário x Pratânia (mirim)
9h00 – Colégio Universitário x Pratânia (infanto)
10h00 – Fartura x Pratânia (feminino)
13h30 – São Manuel x Escola da Família/Arandu
(pré-mirim)
14h00 – São Manuel x Escola da Família/Arandu
(mirim)
14h30 – São Manuel x SEME/Arandu (infantil)
15h00 – São Manuel x Sport Soró/Arandu (infanto)

PRÓXIMOS JOGOS DA COPA
REVELAÇÃO DE FUTSAL

ARQUIVO

Equipe da AA Avareense participou da rodada do último fim de semana

Basquete de Avaré mantém liderança na Liga Centro-Oeste
ARQUIVO

A equipe de basquete
masculino da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes (SEME)
de Avaré conseguiu sua quar-
ta vitória consecutiva na Liga
Centro-Oeste Paulista de
Bauru e mantém a liderança
na competição ao lado de Jaú.

O jogo aconteceu no úl-
timo fim de semana contra
Macatuba e o time avareen-
se venceu por 94x73.

O time avareense co-
mandado pelo técnico Polen-
ta jogou com André (8), Bru-
no (2), Luizinho (6), Fernan-
dão (17), Diego (22), Alex
(14), Rafael (6), Leandro e
Polenta (19). Neste sábado

Equipe da SEME/Avaré conseguiu sua quarta
vitória consecutiva

ceu a AA Avareense por
4x2. Na categoria mirim a
vitória foi da AA Avareense
diante de Lençóis Paulista
por 7x2. Pela categoria in-
fanto Arandu bateu Lençóis
Paulista por 3x1 . Na cate-
goria infanto Lençóis Pau-
lista venceu o Sport Soro de
Arandu por 4x3.

No próximo sábado

(dia 08/04) a Copa Reve-
lação terá seqüência com
mais uma rodada no Giná-
sio Municipal de Esportes
Kim Negrão.

Futebol
No domingo (dia 02/04)

aconteceu mais uma roda-
da do Campeonato Munici-
pal de Futebol nas catego-
rias menores, evento pro-

movido pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Ava-
ré. No Campo do São Paulo
FC o confronto foi entre as
equipes da SEME/Polícia
Civil e Fluminense nas ca-
tegorias dentinho, dente de
leite e dentão. Pela catego-
ria dentinho a equipe da
SEME/Polícia Civil venceu
por 2x1. Na categoria dente

de leite os dois times em-
pataram por 0x0. Na cate-
goria dentão a SEME/Poli-
cia Civil venceu por 2x1.

No Campo do São Pe-
dro o confronto foi entre
São Pedro e Vila Jardim
nas três categorias. Na
categoria dentinho os dois
times empataram por 1x1.
Pela categoria dente de
leite o São Pedro venceu
por 4x0. O São Pedro con-
seguiu outra goleada na

categoria dentão, desta
vez por 6x1.

Com estes resultados
ficaram definidas as parti-
das finais de cada catego-
ria. Na categoria dentinho
a decisão será entre SEME/
Polícia Civil x Fluminense.
Na categoria dente de leite
SEME/Polícia Civil x Flumi-
nense repetirão o confronto
final. Na categoria dentão a
decisão será entre SEME/Po-
lícia Civil x São Pedro.

(dia 8/04) o time da SEME/
Avaré enfrentará São Mano-
el, às 17h30.

No feminino as equipes
da SEME/Avaré jogaram na
cidade de Jaú, onde atuaram

equipes da categoria mirim.
A equipe A da SEME/Avaré
venceu São Manoel por 85x17
e a equipe B venceu o SESI/
Jaú por 52x27. Ainda em Jaú,
houve uma partida no mas-
culino pela categoria mirim,
onde a SEME/Avaré venceu
o SESI/Jaú B por 65x47.

Bocha
A equipe de bocha da

SEME/Avaré esteve no último
sábado jogando em Bauru pelo
Campeonato Regional. Avaré
participou com duas equipes,
sendo que a equipe denomi-
nada AAA/SEME, formada
pelos atletas Miguel, Luciano,
Ranchinho, Milanezzi, Caio

Fragoso e Jonas, enfrentou o
SESI de Bauru e venceu por
3x1. Já a outra equipe deno-
minada SEME/AAA, jogou
Germano, Gilberto e Flavio
Ferreira também venceu o
SESI por 4x0.

Judô
Os judocas da SEME/

Avaré, em parceria com a As-
sociação Avareense de Judô,
participou de uma competi-
ção regional em Botucatu. A
equipe comandada pelo téc-
nico Nishida participou com
atletas das categorias Junior
e Sênior. O certame foi clas-
sificatório para o Campeona-
to Inter-Regional que será re-

alizado em Bastos, no dia 22
de abril. Os classificados da
equipe avareense foram: Ra-
fael de Freitas Silva (1º lugar
na categoria juvenil, peso
leve) e Fernando Estevan
Sanches (1º lugar na catego-
ria juvenil, peso pesado).

A equipe avareense ain-
da conseguiu bons resultados
com Phillipe Gaspar Vendra-
meto (2º lugar no juvenil, peso
médio), Juan Antonio Beru-
zum (2º no júnior meio-médio),
Richard Fernando Camargo
(2º no sênior leve), Thiago Ro-
berto Camargo (2º no júnior
leve) e Gabriel de Carvalho
Minardi (3º no sênior ligeiro).
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Ruas do Plimec recebem pavimentação
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está investindo na pa-
vimentação asfaltica do
Bairro Plimec. Apesar
de boa parte das ruas
do bairro já contar com
pavimentação, três de-
les ainda não haviam re-
cebido benefício.

Desta forma a Pre-
feitura iniciou nesta se-
mana os trabalhos para
pavimentação das ruas
Higino Roteli, Álvaro
Filgueiras e Teodomiro
Garcia. Estas eram as
únicas vias do bairro que
ainda não contavam
com a pavimentação.

A melhoria já era uma
reivindicação antiga dos
moradores, pois estas ruas
sofriam constantes proble-

Colocação de guias na Rua Higino Roteli

mas como buracos, ero-
sões, poeira e lama em
período de chuvas.

As ruas Álvaro Fil-
gueiras e Teodomiro
Garcia são ruas laterais
do bairro e mesmo as-
sim tem grande circula-
ção de veículos. A Rua
Higino Roteli pavimen-
tada passará a ser uma
importante via, pois fará
a ligação da Vila Mar-
tins III aos bairros Bon-
sucesso II e Plimec.

Inicialmente estão
sendo feitos os traba-
lhos de preparação do
solo e  colocação de
guias e sarjetas. Caso
não haja problemas com
chuvas, a previsão é de
que a obra seja entregue
em 15 dias.

Prefeitura soluciona problema
na Estrada da Grama Roxa

Desvio solucionará o problema temporariamente

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da Secreta-
ria de Obras, providen-
ciou um desvio provisó-
rio para solucionar o
problema de uma ponte
que desmoronou na Es-
trada da Grama Roxa.

Devido às fortes chu-
vas dos últimos dias a
ponte acabou cedendo e
desmoronou. Isso estava
causando transtorno aos
moradores e usuários da
AVR 030 que além da
Fazenda Grama Roxa
também dá acesso a ou-
tras propriedades.

O desvio feito pela Pre-
feitura é provisório e solu-
cionará o problema tem-

porariamente. Já estão sen-
do feitos estudos e orça-

mento para a reconstrução
completa da ponte.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura entrega novos
uniformes para funcionários

Na tarde da última
quinta-feira (dia 06/04)
a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré entre-
gou novos uniformes aos
funcionários da coleta,
varrição, vigilância, pra-
ças e jardins. No total
são 430 uniformes, sen-
do 350 para coleta e
varrição e 80 para os
funcionários que cuidam
das praças e jardins.
Além disto também fo-

MÁRIO BIXIGA

ram fornecidos coletes
para os vigias.

Os novos uniformes
garantirão mais seguran-
ça para os funcionários,
principalmente da coleta
e varrição, já que pos-
suem tarjas refletivas.

Além de dar mais se-
gurança aos funcionários, a
Prefeitura quer a padroni-
zação dos trabalhadores,
além de serem melhor iden-
tificados pela população.


