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Governo do Estado agiliza instalação
do Batalhão da PM em Avaré

Área que a Prefeitura reservou para a construção do Batalhão da PM em Avaré

Na última quinta-fei-
ra (dia 25/05) O Go-
vernador do Estado as-
sinou o decreto de re-
organização e criação de
novas unidades policiais
militares. Desta forma
foi criada a 1ª Compa-
nhia e o 53ª Batalhão de
Polícia Militar de Avaré.

Na semana passa-
da, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré recebeu o comunica-
do da Assembléia Le-
gislativa de São Paulo
informando que o Bata-
lhão da Polícia Militar
está próximo de ser ins-
talado em Avaré.

A notícia chegou
após a aprovação do
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 02/2006 que
dispõe sobre a criação
de 560 novos postos e
graduação nos quadros
da Polícia Militar. Com
a aprovação do projeto
boa parte dos novos
postos virão para Ava-
ré, possibilitando assim
a criação do Batalhão
da PM.

A Prefeitura já re-
servou uma de 34 mil
metros quadrados para
as instalações do Bata-
lhão. A área está locali-
zada na Avenida Nova

Avaré, próxima ao Cor-
po de Bombeiros.

A aprovação do
Projeto de Lei Comple-
mentar aconteceu na
sessão da Assembléia
Legislativa do último dia
16 de maio e contou
com o apoio de diver-
sas lideranças políticas
da região.

O Governo do Es-
tado de São Paulo está
agilizando a instalação
do Batalhão em Avaré,
em virtude da cidade
receber duas penitenci-
árias e o Estado está se
mobilizando para conter
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a onda de violência dos
últimos dias.

A previsão é de
que em até três sema-

nas o Batalhão esteja
instalado em Avaré.
De início a Prefeitura
irá disponibilizar um

prédio para o funcio-
namento provisório,
até o início e conclu-
são das obras.
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Pavimentação das ruas Glasgow e Haia será iniciada em breve

Inicialmente está sendo feito o trabalho de terraplanagem

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré está providenci-
ando a pavimentação
das ruas Glasgow e
Haia no Jardim Euro-
pa I. Inicialmente está
sendo feito o trabalho
de terraplanagem no
local onde também se-
rão implantadas guias
e sarjetas para futura-
mente receber a pavi-
mentação asfaltica.

São 535,43 metros
lineares de guias e
1.901,00 metros qua-
drados de asfalto.

Com esta pavimen-
tação, principalmente
na Rua Haia,  será
possível a Prefeitura

MÁRIO BIXIGA

realizar o trabalho de
urbanização da Praça

João Galdino Lopes,
que fica entre o Jardim

Europa I e o Alto da
Boa Vista.

Rua Luiz Viana
Coutinho recebe
pavimentação

Está em fase final de
conclusão a pavimenta-
ção da Rua Luiz Viana
Coutinho, no Distrito
Industrial. A pavimenta-
ção está sendo executa-
da em lajota.

A pavimentação da
rua é importante para o
Distrito Industrial, pois
fará ligação direta com

a Avenida Mário Covas,
possibilitando assim um
melhor escoamento dos
produtos das empresas
do Distrito Industrial.

Outro fator impor-
tante é que a rua é pa-
ralela a área  onde será
construído em breve o
Batalhão da Polícia Mi-
litar em Avaré.

A pavimentação fará ligação direta com a
Avenida Mário Covas

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura faz muro de arrimo na Avenida Misael Leal
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está executando a
construção de muro de
arrimo na Avenida Mi-
sael Eufrásio Leal, pró-
ximo a Câmara de Ve-
readores.

O muro se faz ne-
cessário pois trata-se de
um local de grande acli-
ve e com as chuvas há
perigo de deslizamento.
Além disso, freqüente-
mente a terra do local
desce para a Avenida.

O muro proporcio-
nará um melhor visual
urbano no local.Muro se faz necessário pois trata-se de um local de grande aclive

MÁRIO BIXIGA
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CONVÊNIOS

Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Extrato de Convênios autorizados pela

Lei Municipal nº 797 de 28/12/2005

- Processo nº 01/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Avaré – CNPJ 44.586.386/0001-30
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social
Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 123 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.242.4005.2146-251/252
Valor: R$ 178.596,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

- Processo nº 02/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Colônia Espírita Fraternidade – CNPJ 54.708.144/
0001-26
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social
Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 50 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254/255
Valor: R$ 70.560,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

- Processo nº 03/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Educandário Santa Maria – CNPJ 50.800.051/0001-76
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social
Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 18 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254/255
Valor: R$ 64.080,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 04/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Fundação Padre Emílio Immoos – CNPJ 44.582.583/
0001-81
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social
Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 78 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.242.4005.2146-251/252
Valor: R$ 534.456,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 05/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Lar São Nicolau – CNPJ 44.588.168/0001-35
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social
Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 19 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254/255
Valor: R$ 57.900,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 06/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Lar São Vicente de Paulo – CNPJ 44.587.095/0001-67
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social
Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 44 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.241.4004.2139-248/249
Valor: R$ 76.881,60
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

Processo nº 07/2006-E
Espécie: subvenção social
Órgão Concessor: Prefeitura da Estância Turística de Avaré –
CNPJ 46.634.168/0001-68
Beneficiário: Núcleo de Orientação e Capacitação a Infância e
Juventude de Avaré – CNPJ 45.555.703/0001-14
Objeto: Transferência de recursos financeiros municipais e es-
taduais à Entidade para execução de ações de Proteção Social

Básica e/ou Especial, de acordo com o Plano Municipal de Assis-
tência Social, visando o atendimento a 250 pessoas.
Dotação Orçamentária: 08.01.02-3.3.50.00.00-
08.243.4001.2125-254/255
Valor: R$ 123.120,00
Vigência: 31/12/2006
Data da assinatura: 02/01/2006

EDUCAÇAO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LEI ESTADUAL Nº 9.143 DE 09.03.1995
LEI MUNICIPAL Nº 344 DE 12.09.1995

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS - EXERCÍCIO 2006

MÊS DIAS
MARÇO 16, 30
ABRIL 13, 27
MAIO 11, 25
JUNHO 8, 22
JULHO RECESSO
AGOSTO 3, 17, 31
SETEMBRO 6, 21
OUTUBRO 5, 13, 26
NOVEMBRO 9, 23
DEZEMBRO 7

_______________
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do C.M.E.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LEI ESTADUAL Nº 9.143 DE 09.03.1995
LEI MUNICIPAL Nº 344 DE 12.09.1995

PARECER N°001/2006, APROVADO EM 27/04/2006.
Interessado: Sr Antonio Carlos Garcia Pereira, Assessor de
Gabinete.
Assunto: Consulta sobre a aplicação dos recursos do Fundef
nas despesas de pessoal.
I – Relatório
1 – Histórico
Na C.I. do dia 30/03/2006 de nº 31935, o Sr Antonio Carlos
Garcia Pereira, Assessor de Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, dirige consulta a este Conselho sobre a aplicação
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)
nas despesas com o pessoal alocado no ensino municipal.
2 – Apreciação
De acordo com a Lei Federal nº 9424, de 24 de dezembro de



1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério,
os recursos do Fundo só serão aplicados na manutenção e
desenvolvimento do Ensino Fundamental público e na valoriza-
ção do magistério, sendo assegurados 60% (sessenta por cen-
to) para a remuneração dos profissionais do magistério, em
efetivo exercício de suas atividades no Ensino Fundamental
público (grifo nosso) – regular, especial, indígena, supletivo,
inclusive alfabetização de adultos – compreendendo os profes-
sores e os profissionais que exercem atividades de suporte
pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, plane-
jamento, inspeção, supervisão e orientação educacional em efe-
tivo exercício, lotados em escolas, órgãos ou unidades adminis-
trativas do Ensino Fundamental público, em uma ou mais escolas
da respectiva rede de ensino.
 Considerando-se a exclusividade da parcela mínima de 60%
(sessenta por cento), para remuneração dos profissionais do
magistério, deduz-se que essa parcela de recursos não pode
ser destinada ao pagamento de:
- Integrantes do magistério em atuação (grifo nosso) em outros
níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino Médio e Superior), ou
seja, entende-se por área de atuação a área em que o profissi-
onal esteja EFETIVAMENTE exercendo a sua função.
- Inativos, mesmo que, quando em atividade, tenham atuado no
Ensino Fundamental.
- Pessoal da Educação que não seja integrante do Magistério,
como, pessoal de apoio e/ou técnico-administrativo (exemplo:
secretário de escola).
- Integrantes do Magistério que, mesmo em atuação no Ensino
Fundamental público, estejam em desvio de função, ou seja, em
exercício de funções que não caracterizam como função do
magistério.
- Integrantes do Magistério que, mesmo em atuação no Ensino
Fundamental, encontram-se atuando em instituições privadas
de ensino.
3 – Conclusão
Responda-se ao Sr Antonio Carlos Garcia Pereira, assessor de
Gabinete, nos termos deste Parecer:
O pagamento de profissionais em EFETIVO exercício no âmbito
do Ensino Fundamental, quer ministrem aulas, quer atuem em
atividades técnico-pedagógicas, tais como: coordenadores,
supervisores, diretores, vice-diretor, professores-coordenado-
res constituirão referência para remuneração com recursos do
Fundef, desde que estejam EFETIVAMENTE ATUANDO no Ensi-
no Fundamental, independente de seu cargo ou função, que
possam ser contabilizados como despesas legais do Fundo.

Sala do Plenário, 27 de abril de 2006

________________________
Fátima Khalaf Zedan
Presidente do C.M.E.

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 025/06

PROCESSO Nº. 231/06
Objeto: aquisição de um veículo utilitário zero quilômetro, de
acordo com o edital.
Data de Encerramento: 19 de junho de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 19 de junho 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.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 026/06
PROCESSO Nº. 233/06

Objeto: aquisição de medicamentos para os PSFs, PASs  e
Pronto Socorro Municipal, de acordo com o edital.
Data de Encerramento: 20 de junho de 2006, às 08:30 horas,
no Departamento de Licitação.
Data de Abertura: 20 de junho 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.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de maio de
2006- Rosemaria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO DE CREDENCIAMENTO
Credenciamento nº. 001/06 – processo nº. 069/06

Ficam devidamente credenciadas as Instituições Financeiras
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A – BANESPA, BANCO
BRADESCO S/A, NOSSA CAIXA NOSSO BANCO, BANCO ABN
AMRO REAL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a
prestação de serviços de arrecadação de tributos.
Assinatura do Termo de Credenciamento: 23 de fevereiro
de 2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 008/05 – Processo nº. 181/05 fica
aditado no valor de R$ 13.356,00 (treze mil trezentos e cinqüen-
ta e seis reais), para a empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 0,84% (zero vír-
gula oitenta e quatro por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 23 de maio de 2006.

Tomada de Preço nº. 018/05 – Processo nº. 277/05 fica
aditado no valor de R$ 2.775,00 (dois mil setecentos e setenta e
cinco reais), para a empresa GRÁFICA EDITORA E INFORMÁ-
TICA RIO PRETO LTDA, o que corresponde a aproximadamen-
te 0,4% (quatro décimos percentuais) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 18 de maio de 2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – CONVITE
Convite nº. 015/06 – Processo nº. 032/06 fica aditado no
valor de R$ 25.436,25 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e
seis reais e vinte e cinco centavos), para a empresa MARIA DO
CARMO PELÁ MENEZES ME, o que corresponde a aproxima-
damente 17% (dezessete por cento) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 17 de maio de 2006.

Convite nº. 047/06 – Processo nº. 103/06 fica aditado no
valor de R$ 8.568,00 (oito mil quinhentos e sessenta e oito re-
ais), para a empresa PROERGE ENGENHARIA INSTALAÇÕES E
ELETRIFICAÇÕES LTDA, o que corresponde a aproximada-
mente 8,86% (oito vírgula oitenta e seis por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 10 de maio de 2006.

Convite nº. 061/06 – Processo nº. 138/06 fica aditado no
valor de R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinqüenta reais),
para a empresa CESTABRÁS DO BRASIL LTDA, o que corres-
ponde a aproximadamente 23,62% (vinte e três vírgula sessen-
ta e dois por cento) do valor total adjudicado no processo licita-
tório em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 02 de maio de 2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 004/06 – Processo nº. 051/06 fica aditado
no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos
reais), para a empresa VIAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 09 de maio de 2006.

Inexigibilidade nº. 006/06 – Processo nº. 061/06 fica aditado
no valor de R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e cinqüenta
reais), para a empresa VIAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão.
Assinatura do Termo Aditivo em: 15 de maio de 2006.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 056/05 – Processo nº. 171/05, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Sra. MARIA DE
LOURDES LEME, com prorrogação até 23 de maio de 2007,
visando a instalação da Casa de Abrigo Feminino.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 057/05 – Processo nº. 172/05, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Sr. MÁRIO FON-
SECA, com prorrogação até 23 de maio de 2007, visando a
instalação da Casa Transitória.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 014/06 – Processo nº. 139/06, 12 de
abril de 2006, a empresa Guidi & Cia Ltda EPP, até o limite de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), objetivando a aquisição de
medicamentos não padronizados na rede municipal.
Adjudicado em: 24/04/2006

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 059/06 – Processo nº. 133/06, 06 de abril de
2006, a empresa RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no valor global de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais), objetivando a elaboração de projeto hi-
dráulico completo em diversos locais desta cidade.
Adjudicado em: 11/04/2006

Convite nº. 086/06 – Processo nº. 197/06, 18 de maio de
2006, a empresa GNTT CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA, no valor global de R$ 145.715,00 (cento e quarenta
e cinco mil setecentos e quinze reais), objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços téc-
nicos de engenharia e assessoria para elaboração do plano
diretor participativo municipal.
Adjudicado em: 23/05/2006

Convite nº. 087/06 – Processo nº. 198/06, 03 de maio de
2006, a empresa C. M. SANTANA & CIA LTDA ME, no valor
global de R$ 145.628,38 (cento e quarenta e cinco mil seiscen-
tos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), objetivando o
fornecimento e mão-de-obra para assentamento e pavimenta-
ção de vias públicas em diversos locais desta cidade.
Adjudicado em: 08/05/2006

Convite nº. 088/06 – Processo nº. 200/06, 16 de maio de 2006,
a empresa PROERGE ENGENHARIA INSTALAÇÕES E ELETRIFI-
CAÇÕES LTDA, no valor global de R$ 36.740,00 (trinta e seis mil
setecentos e quarenta reais), objetivando a aquisição de material
e instalação de luminárias em vários locais desta cidade.
Adjudicado em: 19/05/2006

Convite nº. 089/06 – Processo nº. 201/06, 18 de maio de
2006, a empresa DUFRAN COMERCIAL LTDA, no valor global
de R$ 5.738,00 (cinco mil setecentos e trinta e oito reais), obje-
tivando a aquisição de materiais e móveis de escritório para as
unidades da saúde.
Adjudicado em: 23/05/2006

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 060/06 – Processo nº. 184/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa M. S. M.
CLÍNICA MÉDICA DE AVARÉ LTDA, com valor global de R$
474.624,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil seiscentos e
vinte e quatro reais), objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de plantões no Pron-
to Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de maio
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 066/06 – Processo nº. 210/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa JV
ALIMENTOS LTDA, com valor global de R$ 75.810,00 (se-
tenta e cinco mil oitocentos e dez reais), objetivando a
aquisição de bebida láctea, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 12 de maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Pre-
feito Municipal.

Dispensa nº. 067/06 – Processo nº. 212/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa
JV ALIMENTOS LTDA, com valor global de R$ 38.000,00
(trinta e oito mil), objetivando a aquisição de carnes para
merenda escolar, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12
de maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 068/06 – Processo nº. 214/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa NELI
MARTINS LOPES ME, com valor global de R$ 4.690,80 (quatro
mil seiscentos e noventa reais e oitenta centavos), objetivando
a aquisição de camisetas para atender aos alunos do ensino
fundamental que participam do curso Proerd, com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 18 de maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 069/06 – Processo nº. 216/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa MEDSE-
VEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
com valor global de R$ 47.256,00 (quarenta e sete mil duzentos
e cinqüenta e seis reais), objetivando a aquisição de seis ampo-
las do medicamento Herceptin (Trastuzumab) 440mg, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 09 de maio de 2006 – Joselyr Benedito Sil-
vestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 070/06 – Processo nº. 224/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa IRENE
MARIA DA SILVA AVARÉ ME, com valor global de R$
3.720,00(três mil setecentos e vinte reais), objetivando a aquisi-
ção de móveis para escritório, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de
maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 071/06 – Processo nº. 227/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa C. M.
SANTANA & CIA LTDA ME, com valor global de R$ 14.143,74
(quatorze mil cento e quarenta e três reais e setenta e quatro
centavos), objetivando a contratação de empresa especializa-
da em fornecimento de mão-de-obra para assentamento de pa-
ralelepípedos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de maio de 2006 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 072/06 – Processo nº. 230/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a Sra. TOMIE
NAKAHARA, com valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), objetivando a locação de terreno, para fins de estaciona-
mento de veículos dos funcionários do Centro Administrativo,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 23 de maio de 2006 – Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 017/06 – Processo nº. 213/06

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa TV
BAURU S. A., com valor global de R$ 7.963,65 (sete mil nove-
centos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos),
objetivando a veiculação da campanha do REFIS, com fulcro no
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 12 de maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 018/06 – Processo nº. 219/06
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a empresa TV
BAURU S. A., com valor global de R$ 7.969,51 (sete mil nove-
centos e sessenta e nove reais e cinqüenta e um centavos),
objetivando a propaganda de Informativo Escolar, com fulcro no
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 08 de maio de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

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

com a devida Reposta)

Requerimentos aprovados na sessão
do dia 22/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Votos de parabenizações à FACULDADE EDUVALE E COLÉ-
GIO OBJETIVO, pela inauguração do COMPLEXO LABORATORI-
AL, ocorrida no dia 07 p.passado.
- Votos de parabenizações à COMISSÃO ORGANIZADORA DA
FESTA DO BAIRRO PEDRA PRETA, ocorrida nos dias 13 e 14
p.passado.
- Votos de parabenizações à COMISSÃO ORGANIZADORA DA
18ª FESTA DAS MÃES, realizada no Jardim Brasil, no dia 14
p.passado.
- Votos de parabenizações à COMISSÃO ORGANIZADORA DO
11º FESTIVAL REGIONAL SERTANEJO, realizado no dia 13
p.passado.
- Votos de parabenizações à Dupla Sertaneja CAMPO GRANDE
E MANOEL, da cidade de ICEM-SP, pela conquista do 1º LUGAR
NO 11º FESTIVAL REGIONAL SERTANEJO, ocorrido no dia 13
p.passado no CLUBE DA VIOLA E SANFONA DE AVARÉ.

- Votos de parabenizações à Dupla Sertaneja ALEX E ADRIANO,
da cidade de JAÚ-SP, pela conquista do 2º LUGAR NO 11º FES-
TIVAL REGIONAL SERTANEJO, ocorrido no dia 13 p.passado no
CLUBE DA VIOLA E SANFONA DE AVARÉ.
- Votos de parabenizações à Dupla Sertaneja ADRIANO REIS E
CUIABÁ, da cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, pela conquista
do 3º LUGAR NO 11º FESTIVAL REGIONAL SERTANEJO, ocorrido
no dia 13 p.passado no CLUBE DA VIOLA E SANFONA DE AVARÉ.
- Votos de parabenizações à Dupla Sertaneja SIDNEI E ROMERI-
TO, pela conquista do prêmio MELHOR DUPLA SERTANEJA DE
AVARÉ NO 11º FESTIVAL REGIONAL SERTANEJO, ocorrido no
dia 13 p.passado no CLUBE DA VIOLA E SANFONA DE AVARÉ.
- Pesar falecimento do Sr. ALCEU DE OLIVEIRA MACHADO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. IZADORA ALCÂNTARA PINHEIRO.
- Que sejam convocados representantes de todas as institui-
ções promotoras de eventos e festas realizados em Avaré, a
fim de que, por meio de Audiência Pública a ser realizada nesta
Casa Legislativa, sejam colhidas sugestões para elaboração do
Calendário Oficial Anual da Estância Turística de Avaré.
- Ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Desembargador Celso Limongi, no sentido de estudar a possibi-
lidade de remanejar a competência das varas da Comarca de
Avaré nos mesmos moldes adotados nas varas da Comarca de
Matão, através da resolução 262/2006, publicada no Diário Ofi-
cial da Justiça.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Votos de parabenização ao Centro de Atividades do Sesi de
Botucatu, pela abertura do JOIS 2006 - Jogos Industriários do
Sesi, uma das maiores comemorações esportivas da América
Latina, que ocorreu no dia 19 de maio p. passado, no Ginásio
Kim Negrão.
- Votos de parabenização à Senhora Soraya Nasser, DD. Presi-
dente da AVESP- Associação das Vereadoras do Estado de São
Paulo, pela sua eleição para a nova diretoria da entidade. que
ocorreu no dia 11 de maio  p. passado, na cidade de São José
dos Campos.
- Parabenizações ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedi-
to Silvestre,  por ter afirmado à imprensa que irá tirar a P1 (Peni-
tenciária Dr. Paulo Luciano de Campos) do Centro da cidade.

Marialva Araujo de Souza Biazon – 1a Secretária
- Pesar pelo falecimento do Sr. Marino de Souza.
- Que seja oficiado aos integrantes do Conselho de Pastores de
Avaré e aos Srs. Pastores dos Ministérios e Igrejas em atividade
no Município, enviando cópia da Lei Municipal que instituiu o
Culto de Ações de Graça pela passagem do Aniversário de
Avaré no dia 14 de Setembro, para devida ciência e solicitando
o agendamento de uma Reunião preparatória com vistas ao pla-
nejamento e organização do Evento.

Aparecido Fernandes Junior – 2o Secretário
- Votos de parabenização ao atleta Marildo José Balduco, pelo
1º Lugar Geral Masculino na 17º Prova Pedestre “Operária”,
realizada no dia 01 de maio, Dia do Trabalho.
- Votos de parabenização ao atleta Marco Antonio Delfino, pelo
1º Lugar Geral Masculino Avareense na 17º Prova Pedestre
“Operária”, realizada no dia 01 de maio, Dia do Trabalho.
- Votos de parabenização ao atleta José R. P. de Jesus, pelo 2º
Lugar Geral Masculino na 17º Prova Pedestre “Operária”, reali-
zada no dia 01 de maio, Dia do Trabalho.
- Votos de parabenização à atleta Lucia Alves de S. Gomes, pelo
1º Lugar Geral Feminino na 17º Prova Pedestre “Operária”, rea-
lizada no dia 01 de maio, Dia do Trabalho.
- Votos de parabenização à atleta Cássia Ap. V. da Silva, pelo 1º
Lugar Geral Feminino Avareense e pelo 2º Lugar Geral Feminino
na 17º Prova Pedestre “Operária”, realizada no dia 01 de maio,
Dia do Trabalho.
- Votos de parabenização ao atleta Getulio B. Martins, pelo 1º
Lugar Veterano acima de 60 anos na 17º Prova Pedestre “Ope-
rária”, realizada no dia 01 de maio, Dia do Trabalho.
- Votos de parabenização ao atleta Celso de S. Ciriaco, pelo 1º
Lugar da Categoria Veterano Avareense, de 50 a 60 anos, na
17º Prova Pedestre “Operária”, realizada no dia 01 de maio, Dia
do Trabalho.
- Votos de parabenização ao atleta Ulisses Jose de Souza, pelo
1º Lugar da Categoria Veterano Avareense, de 40 a 50 anos, na
17º Prova Pedestre “Operária”, realizada no dia 01 de maio, Dia
do Trabalho.
- Votos de parabenização ao atleta Eraldo Gonçalves Rocha,
pela Classificação Especial Deficiente Visual Avareense na 17º
Prova Pedestre “Operária”, realizada no dia 01 de maio, Dia do
Trabalho.
- Votos de parabenização à Equipe Organizadora pelo Campeo-
nato “Copa Tenente Patriarca”, Copa de Veteranos, que se en-

cerrou no último dia 14 de maio do corrente ano, no campo do
Clube SPFC, de Avaré.
- Votos de parabenização à Diretoria do Clube Avareense da
Terceira Idade (Cati), pela brilhante festa realizada na sua sede,
no dia 13 de maio, em homenagem ao Dia das Mães.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Votos de parabenização ao Sr. Silvano Porto Rodrigues, pelo
excelente trabalho que vem desempenhando, provando sua digna
competência como Presidente da Fundação Padre Emilio Imoos.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, para atenda
imediatamente o pleito da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
dando-lhe o aumento solicitado em especial nesse momento onde
vários militares  e civis foram assassinados, muitos no momento em
que faziam “bicos” para suportar a manutenção de suas famílias.
- À Secretaria Municipal de Cultura, para que estude a possibili-
dade de ser criada, em um dos próprios do município, uma sala
denominada “Valter Negrão”, novelista e de raízes avareenses,
que muito contribuirá para o desenvolvimento de nosso turismo,
bem como de lhe prestar uma justa homenagem pelas várias
obras televisivas exibidas em várias partes do mundo.
 - Ao presidente da UNA - UNIÃO NEGRA AVAREENSE, que criou
em nosso município a Semana da Consciência Negra, bem como
a todas as escolas do município.

Júlio César Theodoro
- Seja oficiada a gerência do Banco Real, para que possibilite a
abertura de convênio aos funcionários públicos municipais para
pagamentos de contas, como: água, luz e telefone, direto nos
caixas bancários, atendentes do próprio Centro Administrativo
Municipal.
- Seja oficiado o Conservatório de Orquestra Sinfônica da cida-
de de Tatuí, para que estude a possibilidade da Orquestra Sinfô-
nica “João Del Fiol” estar se apresentando em nosso município
no dia 15 de setembro, visto que estaremos comemorando o
aniversário de nossa cidade, sendo uma honra para nós  poder-
mos homenageá-la com essa brilhante Orquestra.
- Votos de parabenização à equipe organizadora da “Festa em
Louvor à Santa Cruz”, no Bairro Pedra Preta, brilhante evento
realizado com sucesso no último dia 14 de maio do corrente ano.
- Votos de boas vindas à professora Gisele Neves Catarino,
nova Secretária da Cultura e Lazer, deixando a ela votos de
prosperidade diante desta importantíssima Secretaria e, ao mes-
mo tempo, votos de parabenizações por alcançar esta posição,
sendo escolhida como digna deste cargo pela competência e
qualidades destacadas em sua pessoa.
- Votos de parabenização aos alunos e atletas de Karatê, do
Nocaija - Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância, e à
Juventude de Avaré -  Gustavo Henrique Diniz Seara, de 9 anos,
pelo destaque como vice-campeão do campeonato na categoria
Mirim C, conseguindo a medalha de prata para a cidade de Avaré
e Mauricio Ferreira de Almeida, também de 9 anos, venceu três
lutas consecutivas na categoria Mirim C, merecendo reconheci-
mentos e parabenizações pelo destaque na Copa Brasileira de
Karatê Interestilos, recentemente realizada na cidade de Guarujá.
- Votos de parabenização à comissão organizadora e à Associ-
ação de Moradores do Bairro Brasil Novo, pelo sucesso da
Festa das Mães, evento esse realizado no último dia 14 de maio
do corrente ano, com a apresentação do grupo RDB COVER,
entre outras homenagens.
- Votos de parabenização à Secretária Municipal do Meio Ambi-
ente, Sra. Ana Lúcia Bucana César, junto com sua equipe, pelo
excelentíssimo trabalho frente a esta Secretaria, entre vários
destaques e conquistas a favor de melhorias para o nosso
município, recentemente índices comprovam tais fatos, onde o
município de Avaré deu um salto de 1,8 do Índice de qualidade de
aterro de resíduos (IQR),  em 2004, para 9, 5, em 2005, dados
esses constados do último Inventário Estadual de Resíduos Só-
lidos e Domiciliares, conforme inventário anual da CETESB, mais
uma conquista, resultado de um trabalho desenvolvido com es-
forço e dedicação.
- Votos de parabenizações à Rádio Paulista Fm de Avaré, junto
ao Clube do Samba e Jornal do Meio-Dia, pelo sucesso do Show
do Grupo de Pagode “Jeito Moleque”, evento esse promovido no
último dia 14 do corrente ano.
- Votos de parabenização ao bracista avareense Paulo Fabiano
Mórbio, o “Bi”, que conquistou mais uma importante competição,
o “Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço”, reali-
zado no final de abril em Recife, o mesmo graduado  na catego-
ria até 70 quilos, subiu ao lugar mais alto do pódio enfrentando e
vencendo 25 atletas, que representaram diversos estados.
- Pesar pelo falecimento da Sra. SEBASTIANA LEME RODRI-
GUES.
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- Pesar pelo falecimento do SR. JOÃO BUENO TAVARES.
- Pesar pelo falecimento da Sra. EDITH VEIGA BENINI.
- Pesar pelo falecimento da Sra. MARIA APARECIDA PEREIRA.
- Pesar pelo falecimento da SRA. HELENA DA SILVA PAULA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO CARLOS DE GODOY.
- Pesar pelo falecimento da SRA. ISMENIA DE JESUS.
- Pesar pelo falecimento do SR. SEBASTIÃO DO SANTOS.

Luiz Otávio Clivatti
- Votos de parabenização ao Clube SPFC, Campeão na “COPA
TENENTE PATRIARCA”, Copa de Veteranos,  que se encerrou no
último dia 14 de maio do corrente ano, no Campo do Clube SPFC.
- Votos de parabenização à Associação Athlética Avareense,
Vice-Campeã no Campeonato “COPA TENENTE PATRIARCA”,
Copa de Veteranos, que se encerrou no último dia 14 de maio do
corrente ano, no campo do Clube SPFC, de Avaré.
- Votos de parabenização ao atleta ANDRÉ LUIZ DE MOURA
(Manão), pelo destaque como melhor artilheiro na “COPA TENEN-
TE PATRIARCA”, Copa de Veteranos, realizada no último dia 14
de maio do corrente ano, no Campo do Clube SPFC de Avaré.
- Votos de parabenização ao Atleta MILTON ZANCHETA, Goleiro
menos vazado, na “COPA TENENTE PATRIARCA”, Copa de Vete-
ranos, realizada no último dia 14 de maio do corrente ano, no
Campo do Clube SPFC de Avaré.
- Votos de parabenização ao Publicitário Avareense, radicado
em Campinas, Sr. Sérgio Peres, pelo lançamento do livro “Publi-
cidade na Copa - Uma análise do discurso publicitário na Copa
do Mundo”, realizado em Avaré, no dia 11 de maio, livro esse que
já é sucesso na área de propaganda e marketing, sendo desta-
que na principal revista nacional do meio publicitário, a revista
“Outra Leitura - Meio & Mensagem”. Ressaltando que Sérgio
Peres nasceu em Avaré, é publicitário formado pela PUC Campi-
nas e Mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Ma-
ckenzie, São Paulo. É exemplo de que, com sacrifícios e muito
trabalho, pode se chegar ao sucesso. Começou a trabalhar
ainda adolescente no Banco Nacional em Avaré.
- Pesar pelo falecimento do SR. BENEDITO GILBERTO SOARES
(MACACO).
- Pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ COELHO.
- À SPVIAS, para que estude a possibilidade de colocar, no
trecho do pedágio até a Raposo Tavares, placas com o telefone
da Polícia Rodoviária, e informe quantas placas existem neste
trecho com o telefone 0800 da SPVIAS.

Roberto Araujo
- Seja oficiado ao Jornal “A Voz do Vale”, solicitando que estude
a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o do-
cumento que segue anexo ao presente requerimento, no senti-
do de informar a população de Avaré e Região sobre a comuni-
cação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “Folha de Avaré”, solicitando que estu-
de a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o
documento que segue anexo ao presente requerimento, no sen-
tido de informar a população de Avaré e Região sobre a comuni-
cação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “Sudoeste do Estado”, solicitando que
estude a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódi-
co o documento que segue anexo ao presente requerimento, no
sentido de informar a população de Avaré e Região sobre a
comunicação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “Sudoeste Paulista”, solicitando que
estude a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódi-
co, o documento que segue anexo ao presente requerimento,
no sentido de informar a população de Avaré e Região sobre a
comunicação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “A Comarca Regional”, solicitando que
estude a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódi-
co o documento que segue anexo ao presente requerimento, no
sentido de informar a população de Avaré e Região sobre a
comunicação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao “Jornal Popular”, solicitando que estude a
possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o docu-
mento que segue anexo ao presente requerimento, no sentido
de informar a população de Avaré e Região sobre a comunica-
ção, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “Folha de Piraju e Região”, solicitando
que estude a possibilidade de publicar gratuitamente nesse pe-
riódico o documento que segue anexo ao presente requerimen-
to, no sentido de informar a população de Avaré e Região sobre
a comunicação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao “Jornal da Terra”, solicitando que estude a
possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o docu-
mento que segue anexo ao presente requerimento, no sentido
de informar a população de Avaré e Região sobre a comunica-
ção, através de símbolos, utilizada por bandidos.

- Seja oficiado ao Jornal “Mais News”, solicitando que estude a
possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o docu-
mento que segue anexo ao presente requerimento, no sentido
de informar a população de Avaré e Região sobre a comunica-
ção, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “O Bairro”, solicitando que estude a
possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o docu-
mento que segue anexo ao presente requerimento, no sentido
de informar a população de Avaré e Região sobre a comunica-
ção, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “In Foco”, solicitando que estude a
possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o docu-
mento que segue anexo ao presente requerimento, no sentido
de informar a população de Avaré e Região sobre a comunica-
ção, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “O Pioneiro”, solicitando que estude a
possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o docu-
mento que segue anexo ao presente requerimento, no sentido
de informar a população de Avaré e Região sobre a comunica-
ção, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “O Observador”, solicitando que estude
a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o do-
cumento que segue anexo ao presente requerimento, no senti-
do de informar a população de Avaré e Região sobre a comuni-
cação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “Gospel News”, solicitando que estude
a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódico o do-
cumento que segue anexo ao presente requerimento, no senti-
do de informar a população de Avaré e Região sobre a comuni-
cação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Jornal “O Expediente Policial”, solicitando que
estude a possibilidade de publicar gratuitamente nesse periódi-
co o documento que segue anexo ao presente requerimento, no
sentido de informar a população de Avaré e Região sobre a
comunicação, através de símbolos, utilizada por bandidos.
- Seja oficiado ao Semanário Oficial da Estância Turística de
Avaré, solicitando que estude a possibilidade de publicar gratui-
tamente nesse periódico o documento que segue anexo ao pre-
sente requerimento, no sentido de informar a população de Ava-
ré e Região sobre a comunicação, através de símbolos, utilizada
por bandidos.
- À TELEFONICA, para que providencie a instalação de telefone
público (orelhão), na Rua Danton Jobim - Bairro Brabância.

Indicações encaminhadas na sessão
do dia 22/05/06

José Ricardo Cardozo Barreto - Presidente
- Ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Silvestre, M.D. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que o mes-
mo, através do setor competente, possa estar realizando obra
de cascalhamento em um trecho de aproximadamente 100 me-
tros na estrada que dá acesso ao Bairro do Aracatú.

Rosana Alice Ubaldo Ribeiro Paulucci – Vice-Presidente
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, esteja incluindo no uniforme de garis e margaridas lu-
vas de proteção, visto que os mesmos trabalham pelas ruas
catando ramadas e entulhos sem nenhuma proteção.

Marialva Araújo de Souza Biazon – 1ª. Secretária
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de estar cedendo funcionários
da municipalidade para auxiliar a substituição do telhado da San-
ta Casa de Misericórdia de Avaré.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de estar comprando equipa-
mento, como Bisturi Elétrico, Kit para R.T.U e uma Fonte, para a
unidade de urologia da Santa Casa de Misericórdia de Avaré

Aparecido Fernandes Junior – 2º Secretário
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente da administração, pro-
ceda ao reparo nas calçadas da Av. Paranapanema.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que tome as providências
necessárias para a conclusão do asfaltamento de um trecho de
200 metros que liga a travessa Congonhas ao bairro do Camar-
go e, principalmente, a implantação de galerias de águas pluviais
região, porque os moradores correm o risco de ter suas casas
inundadas.

Geraldo Laudemir Urbano da Costa
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade

de estar fazendo a limpeza de todas as bocas de lobos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar fazendo a limpeza das ruas nas periferias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar colocando, na escola Evani Battochio, da Ponte Alta, um
parquinho e cobertura da quadra e também estar fazendo um
campo de futebol.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, junto com os Secretári-
os, estude a possibilidade de não estar fechando as Secretari-
as na hora do almoço.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar fazendo reforma em todas as quadras poliesportivas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à limpeza de
área verde, situada atrás do supermercado Jaú Serve.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do departamento da Administração, estude a
possibilidade de estar comprando mais um veículo para a Secre-
taria de Esporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, junto com a Secretaria
de Transporte, estude a possibilidade de estar instalando redu-
tores de velocidade nas periferias.
- 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 construindo mais
Postos Saúde da Família - PSF em nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de estar instalando um telefone na sala da coordenadoria do
Ginásio de Esporte.

Gilberto Dias Soares
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo determine a recuperação do leito carroçável
da Avenida Geovani Benozi, localizada no Jardim Primavera -
avenida marginal ao lado da SP-255.
- Ao Sr. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que troque a iluminação das ruas Rio de Janeiro, Pernambuco e
Alagoas, deixando iguais à iluminação instalada na rua Rio Grande
do Sul, padronizando o centro comercial da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que seja oficiado o Sr. Secretário de Obras e de Planeja-
mento, no sentido de que sejam tomadas as providências e/ou
prestados os esclarecimentos ao proprietário do imóvel situado
na rua Antonieta Paulucci nº 800,  que conforme demonstram as
inclusas fotos, após o asfaltamento da referida rua, tornou-se
impossível o mesmo adentrar ao seu imóvel e guardar seu veí-
culo na garagem, onde o nível da calçada se apresenta quase
um metro em relação à pista de rolamento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, a fim de atender pedidos de vários morado-
res do Jardim Tropical, troque a iluminação do bairro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que o mesmo determine ao setor competente a possibilidade de
instalação de redutores de velocidade na rua Seme Jubran.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo determine a fiscalização de caminhões que
trafegam pelo centro da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que a Secretaria Municipal de Educação atenda aos pedidos de
mães de alunos que utilizam o transporte escolar da rede munici-
pal de ensino, visto que os mesmos, quando embarcam no veículo
até a fazenda Paineiras às 9:00 horas, ficam até as 12:30 horas
aguardando o início das aulas, muitas vezes sem se alimentar.
Quando do retorno, as aulas terminam às 17:00 horas e são
recolhidos somente às 19:00 horas, prejudicando, assim, o de-
senvolvimento intelectual dos mesmos além de sua saúde.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo atenda aos pedidos dos varredores de ruas,
fornecendo-lhes marmitex, bem como café da manhã reforça-
do, além de disponibilizar botijão de gás para esquentar seus
alimentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que determine ao setor competente que proceda à troca da
placa que dá denominação à rua Vladimir Câmara.

Júlio César Theodoro
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de uma análise para drenagem
e cascalhamento de determinados locais da área de passeio do
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Lago “Berta Banvart”, visto que a falta de tal procedimento gera
grande lamaçal, impossibilitando a passagem dos pedestres,
assim ficando inadequado para exercer  as atividades de lazer.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade da instalação de uma Casa do
Veterinário na Emapa, próximo ao desembarcadouro de animais,
para uma melhor assistência e cuidados com os animais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de contratar um engenheiro
para arborização e jardinagem aos arredores do Lago “Berta
Banvart”, para reestruturação e manutenção do local, dentro
dos padrões adequados.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de aproveitar a época para baixar as comportas do Lago da
Brabância “Berta Banvart”, para proceder ao assoreamento e
limpeza com retro-escavadeira, retirando o acúmulo de sujeiras
em determinados lugares do Lago.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de construção de um novo desembarcadouro de cavalos, entre
outros animais, na Emapa, visto que o atual desembarcadouro é
de madeira e terra, dificultando os trabalhos sem segurança
alguma para os cuidados com os animais.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de se construir uma creche
entre os bairros Vila Martins III e Plimec, ressaltando que já exis-
te uma área apropriada para a realização de tal obra, para aten-
der a necessidade da população local, uma vez que as listas de
espera de vagas nas creches estão aumentando a cada dia.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, seja refeita a tubulação
e a limpeza da canalização na rua  Hermes da Fonseca,  ocasi-
onando entupimento em frente ao numeral 40, onde o esgoto
acaba invadindo as residências arredores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo, através do setor competente, proceda às
melhorias na iluminação nos locais que dão acesso à entrada da
Vila Esperança, visto que os pedestres, principalmente estu-
dantes, encontram dificuldades ao transitarem pelo local após
um certo horário, devido à falta de segurança diante desse fato.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construção de uma passare-
la, um acesso seguro para entrada ao Bairro Santa Mônica,
visto que o acesso através da pista, sendo esse um transtorno
para os moradores, pelo grande risco de acidentes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda à remodelação das
Praças Santa Cruz e Rui Barbosa, no mosaico padrão da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, proceda às melhorias na ilumi-
nação do bairro Santa Mônica, proporcionando maior segurança
aos moradores, sendo essa uma solicitação dos mesmos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda ao aterro do
Campo de Futebol ao lado do Lago Berta Banvart, visto que
devido sua largura está impossibilitando a prática de tal esporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, estude a possibilidade
da instalação de um campo de maia, no Bairro Alto, visto que é
um pedido dos moradores do bairro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo estude a possibilidade de um reajuste salarial
maior aos funcionários públicos municipais de níveis 1 e 2.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à passagem da
máquina, para que seja refeita adequadamente a área de treina-
mento de prova de laço, no bairro Egidio Martins, visto que o
local encontra-se inadequado para a prática de tal atividade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que adquira um equipamento denominado “Saco Emulsifi-
cador”, para possibilitar a realização de cirurgias de catarata em
nosso município, visto que existem vários profissionais especi-
alizados, mas não possuem recursos (equipamentos necessá-
rios) suficientes para a realização dessas cirurgias.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de liberar marmitex para as
margaridas da cozinha piloto, e seja fornecido um botijão de gás
por mês para que as mesmas possam esquentar a comida, e
ainda que tenha um espaço separado somente para mulheres,
para que possam ter mais privacidade no horário de descanso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de passar a máquina niveladora
no terreno, sito à rua Paulo Contrucci Leal, 792, no bairro Vila
Operária, para que a obra possa ser iniciada pelo proprietário.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para
que estude  a possibilidade da construção de um prédio que
possa unir o Centro Administrativo com o Paço Municipal, facilitan-
do e agilizando dessa forma o andamento dos trabalhos, fiscali-
zações, contatos, entre outras atividades dessa Prefeitura.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de reabertura da Corrida de
cavalos na Emapa, visto que é uma solicitação de vários cida-
dãos que apreciam tal atividade, ressaltando que é uma ativida-
de saudável que não prejudica o animal, sendo essa um grande
atrativo turístico para apreciadores de tal evento.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à limpeza do
Campo de Futebol do bairro Duílio Gambini, visto que está com
acúmulo de lixos, impossibilitando as crianças e outros de exer-
cerem tal atividade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de fornecer 20 latões de lixo
para serem instalados no bairro Duílio Gambini, assim contribuin-
do para manutenção da limpeza de nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que estude a possibilidade de construir uma pista profissi-
onal de skate, no recinto da Emapa.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, proceda à complemen-
tação do bairro Barra Grande, visto que muitas obras ainda não
foram concluídas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, instale obstáculos impe-
dindo a transição de carrinhos de rolimãs, na rua Teodomiro
Garcia, visto que estão causando transtornos aos moradores,
devido ao barulho e estragos que esse carrinho acaba ocasio-
nando, ressaltando ainda que  a rua está recém asfaltada.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 946/05, para que, através do
setor competente, proceda à limpeza do Beco Domingues Horá-
cio, no bairro São Luiz, visto que o mesmo encontra-se com
acúmulo de lixo e gerando mau cheiro.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 935/05, para que através do
setor competente estude a possibilidade de instalar um PSF -
Posto de Saúde da Família no Bairro Egydio Martins da Costa,
visto que o referido bairro está se expandindo e necessita muito
de tais serviços.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
reiterando pedido da indicação nº 936/05, para que, através do
setor competente, providencie a tubulação e o aterro do Jardim
São Paulo, criando a possibilidade da construção de parques
infantis e áreas de esportes e lazer.

Luiz Otávio Clivatti
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre,
para que o mesmo através da Secretaria competente possibilite
a alteração na rua Rio de Janeiro entre a Amazonas e Coronel
Coutinho, para que permaneça apenas mão única, visto que é
local de grande fluxo de veículos constantemente, além de uma
creche próxima, onde tal procedimento proporcionaria maior
segurança.

Roberto Araujo
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do setor competente, providencie com urgên-
cia a limpeza de terreno baldio localizado na Rua Benedito Ailton
Camilo de Souza, ao lado do nº 136.
- Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que, através do Departamento de Iluminação Pública, provi-
dencie com urgência a colocação de luminária no poste instala-
do na Rua Santa Cruz, próximo ao nº 355 - no Bairro: “Três
Marias”,  tendo em vista que, devido à falta de iluminação públi-
ca, vem ocorrendo delito naquela localidade.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, através do setor com-
petente, sejam construídos banheiros no Lago Berta Banwart,
no Bairro da Brabância, pedido feito pelas pessoas que usufru-
em a pesca esportiva do referido local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, providencie a colocação de placas indicativas no início
da Rua Sargento Morgato, visando à melhoria e facilitação da
localização da mesma, não somente aos munícipes e prestado-
res de serviços, mas principalmente aos turistas que visitam
nossa Estância Turística.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, providencie o conserto de

buracos existentes no asfalto do início da Rua Sargento Morga-
to, uma vez que o trânsito se encontra comprometido.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Silvestre, para
que, através do setor competente, esteja retirando terras exis-
tentes nas calçadas das ruas do Parque Jurumirim, local onde
ocorreu asfaltamento, visto que está causando transtornos aos
pedestres e moradores do local.

Ofício nº 369/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 640/06, de autoria do Nobre
Vereador JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO E OUTRO, so-
licitando que se informe se a administração municipal possuía
autorização para corte de árvore localizada à Avenida Presi-
dente Kennedy e que forneça a cópia da referida autorização,
informamos que encaminhamos cópia para a Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 370/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 641/06, de autoria da Nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO PEREIRA PAULUCCI,
solicitando que se informe se existe previsão para pavimenta-
ção da Avenida Fuad Haspani, no Bairro Presidencial, informa-
mos que encaminhamos cópia para a Secretaria Municipal de
Transportes para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 371/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 649/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do que se estude a possibilidade de conceder reajuste aos
funcionários contratados pelos programas PSF (Programa de
Saúde da Família), DST-AIDS, Centro de Referência da Saúde do
Trabalhador entre outros, no mesmo índice que o concedido ao
funcionalismo municipal, informamos que encaminhamos cópia
para a Secretaria Municipal da Saúde para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 372/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 650/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do providências urgentes quanto à realização de um trabalho de
prevenção contra a dengue no Bairro Costa Azul, informamos
que encaminhamos cópia para a Secretaria Municipal da Saúde
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 373/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 651/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do informações sobre a viabilidade de celebração de contrato
entre o Município de Avaré e a Rede Ferroviária Federal S/A,
para cessão de uso do imóvel da Estação Rodoviária local para
fins institucionais, informamos que  o processo de aquisição
dessa área pela municipalidade já está tramitando na ALL –
América Latina Logística, e que o mesmo encontra-se em fase
de avaliação pelos técnicos da Caixa Econômica Federal.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 374/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 652/06, de autoria da Nobre
Vereadora MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON, solicitan-
do informações sobre a possibilidade da realização de um pro-
jeto de benfeitoria  na área do Lago Bertha Bannwart, com a
construção de sanitários, lavatórios, lixeiras e outros melhora-
mentos para atividade de laser e pesca, informamos que enca-
minhamos cópia a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras
para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Continua na página 14
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Jardim Brasil comemora Dia das Mães com grande festa
Uma grande festa foi

realizada no Jardim Bra-
sil para comemorar o Dia
das Mães, no último dia
14 de maio. A tradicional
Festa das Mães, ocorreu
com a presença de um
grande público no encer-
ramento que teve o show
de Agnaldo Timoteo.

Durante todo o dia
houve uma série de re-
creações com brincadei-
ras, corridas na catego-
ria infantil e a tradicional
corrida das mães. Na
categoria infantil femini-
na a vencedora da prova
foi Franciele de Jesus
Manoel, em segundo fi-
cou Mariela Eduarda
Soares e em terceiro Eri-
ca Rosa Moura. No in-
fantil masculino o vence-
dor foi Diego Lucas Tei-
xeira, em segundo ficou
Leandro da Cruz e em
terceiro João Paulo da
Silva. Nas duas catego-
rias os vencedores rece-
beram bolas como pre-
miação.

A tradicional corrida
das mães ocorreu em duas
categorias. Na primeira
categoria a vencedora foi
Sandra Regina Augusto,
em segundo ficou Zuleica
Augusto de Oliveira e em As mães foram homenageadas durante o evento

Agnaldo Timoteo fez o show de encerramento

Um grande público prestigiou a festa

DIVULGAÇÃO

terceiro Elenice Apareci-
da Gonçalves. Na segun-
da categoria a vencedora
foi Maria Isabel Pires, em
segundo ficou Alzira Au-
gusta e em terceiro Mari-
zete Aparecida Giralde. As
primeira colocadas de
cada categorias recebe-
ram troféus. Os prêmios
das corridas foram ofere-
cidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de
Avaré. Além da premia-
ção foram sorteados diver-
sos brindes para as mães
participantes.

Festival Sertanejo
Paralelo a Festa

das Mães também foi
realizado o 11º Festival
Sertanejo Toninho Pai-
na. A dupla vencedora
foi Campo Grande e
Manoel, da cidade de
Icem. Participaram do
festival dupla de diver-
sas cidades do interior
como Avaré, Jaú, Mi-
rassol, São José do Rio
Preto, José Bonifácio,
Águas de Santa Bárba-
ra, Bariri e Pirajuí.

Até o dia 31 de
maio estará em expo-
sição na Biblioteca
Municipal  “Prof .
Francisco Rodrigues
dos Santos” obras da
artista plástica Gisele
Murback. Os traba-
lhos estão expostos
no espaço do Projeto
“O Artista é Você”.

Gisele Murback é
natural de Avaré e

Artista plástica expõe no Projeto “O Artista é Você”
vem se desenvolven-
do nas artes plásticas
desde a infância. A
jovem artista, com
apenas 20 anos, já
participou de várias
mostras individuais e
coletivas, destacan-
do-se: Câmara Muni-
cipal de Avaré, Caixa
Econômica Federal,
Pizzaria Auguri, Tea-
tro Municipal e em

projetos como o “1º
de Maio com Arte” e
“Mapa Cultural Pau-
lista”.

Visando aprimorar
suas técnicas, possui
em seu currículo di-
versos cursos como,
pintura a óleo, dese-
nho anatômico, dese-
nho técnico mecânico,
artesanato em fibras e,
atualmente, é aluna de

Maria Diva Tardivo
no curso de desenvol-
vimento da percepção
visual.

Gisele trás nesta
Exposição pinturas fi-
gurativas em temas
variados compostos
por técnicas mistas,
transmitindo alegria
através das cores.

A Biblioteca Mu-
nicipal funciona de

segunda a sexta das
08h00 às 17h30 e no
sábado das 08h00 às
13h00 e está localiza-
da no Centro Cultural
Djanira da Motta e
Silva. Telefone para
contato 3733.6004.

PROJETO O AR-
TISTA É VOCÊ –
Buscando ampliar o
universo cultural dos
sócios e usuários e

oferecer aos artistas
avareenses um espa-
ço para manifesta-
ções artístico-cultu-
rais, a Biblioteca Mu-
nicipal criou e implan-
tou o Projeto “O Ar-
tista É Você”. Desde
então, pintores, poe-
tas, artesãos, dese-
nhistas e coleciona-
dores podem levar a
público suas obras.
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Avaré recebe Jogos Industriais do SESI
Na última sexta-fei-

ra (dia 19/05) foi reali-
zada a cerimônia de
abertura dos 59º Jogos
Industriais do SESI. O
evento ocorreu no Giná-
sio Municipal de Espor-
tes Kim Negrão onde foi
realizado o desfile dos
atletas das empresas
participantes, além do
acendimento da pira
olímpica e uma série de
apresentações.

Logo em seguida a
abertura aconteceram
as primeiras disputas.
No concurso de Garo-
ta Jogos Industriais a
vencedora foi Patrícia
Machado (Mellita do
Brasil), logo em segui-
da ficaram Vanessa
Possolini (Gráfica Cen-
tenário), Carolina Oli-
veira (Gráfica Centená-
ria), Erika Fernandes
(Arts Fibras-A) e Valé-
ria Moreira (Staroup).

Na modalidade can-
to a vencedora foi Iza-
bel Carvalho (Correios),
em seguida ficaram Fá-
bio de Castro (Gráfica
Centenário), Isnar de
Oliveira (Arts Fibra-A),
Marcelo (Staroup), Cé-
sar Carrara (Mellita) e
Fábio Navarro (Mellita).

A modalidade de
cabo de guerra foi dis-
putada tanto no mascu-
lino como no feminino.
No masculino a equipe
vencedora foi a Arts Fi-
bra-A, em seguida fica-
ram Gráfica Centenário,
Mellita, Staroup e Cor-
reiros. No feminino a
vencedora também foi a
Arts Fibra, com Correi-
os em segundo, Cente-
nário em terceiro e Sta-

Apresentação de Kung Fu

Apresentação de Capoeira

Delegação das empresas participaram da cerimônia de abertura

O atleta Nilson Nishida conduziu a pira olimpica

MÁRIO BIXIGA

roup em quarto.
No sábado (dia 20)

foi realizada no Ginásio
de Esportes Tico do
Manolo, a  competição
de Tiro ao Alvo. O cam-
peão foi Pedro Altoé
Neto (Mellita), seguido
por Clóvis Proença
(ISS), Luiz Guimarães
(ISS), Paulo Silva (Me-

llita), Luciano Camargo
(Mellita) e Valdomiro
Rolim (Staroup).

Também no dia 20,
no pesqueiro Villen
ocorreu a competição
de pesca e o grande
vencedor foi Leandro
Campos (Arts Fibra), o
segundo colocado foi
João Paulo (Mellita) e

em terceiro Marildo Ba-
tista (Mellita).

Os Jogos Industriais
do SESI serão disputa-
das em Avaré durante
dois meses e  estarão em
disputa diversas moda-
lidades como basquete
trio, xadrez, damas, do-
minó, truco, atletismo,
snooker e tênis de mesa.

Copa Revelação
de Futsal chega a

fase semifinal
Teve início no do-

mingo (dia 21/05) a
fase semifinal da Copa
Revelação de Futsal.
Seis jogos foram reali-
zados no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes
Tico do Manolo.

Na categoria Fral-
dinha São Manoel go-
leou o Centro Avareen-
se por 5x1. Pela cate-
goria pré-mirim Itaí e
Lençóis Paulista em-
pataram por 1x1 no
tempo normal. Na
prorrogação houve
outro empate por 1x1
entra as duas equipes.
Na decisão por pênal-
tis Itaí venceu por 5x3.

Pela categoria mi-
rim São Manoel venceu
Itaí por 4x2. Na cate-
goria infantil a SEME/
Avaré venceu Lençóis
Paulista por 3x1. Na
categoria juvenil as
duas semifinais aconte-
ceram no mesmo dia.
Pratânia venceu São
Manoel por 5x3 e Len-
çóis Paulista bateu a
SEME/Avaré por 2x1.
Com isso a decisão da
categoria juvenil será
entre Pratânia x Len-
çóis Paulista.

Os outros jogos se-
mifinais serão realizados
no dia 3 de junho, no Gi-
násio Tico do Manolo.

JOGOS SEMIFINAIS
SÁBADO (DIA 03/06)

LOCAL – GINÁSIO TICO DO MANOLO

9h00 – AAA x Escola da Família/Arandu (fraldinha)
9h30 – AAA-B x Escola da Família/Arandu (pré-mirim)

10h00 – AAA x SEME/Polícia Civil (mirim)
13h30 – SEME/Polícia Civil x São Manoel (infantil)
14h00 – SEME/Polícia Civil x São Manoel (infanto)

14h30 – Taquarituba x SEME/Avaré (infanto)



Ofício nº 375/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 671/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando informações
sobre a possibilidade de implantação do Programa de Planeja-
mento Familiar, bem como a instalação de um Hospital da Mulher,
informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da
Saúde para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 376/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 672/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando que seja dispo-
nibilizada uma condução para o transporte das crianças até o
Centro Social Urbano –CSU, informamos que encaminhamos cópia
a Secretaria Municipal da  Educação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 377/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 673/06, de autoria do Nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES, solicitando cópia da audi-
toria realizada pela Empresa Públicas Serviços de Consultoria
Ltda, como também o contrato social, para fins de pesquisa,
informamos que encaminhamos cópia ao Departamento de Con-
tabilidade para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 378/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 674/06, de autoria do Nobre
Vereador JÚLIO CESAR THEODORO, solicitando que se estude
a possibilidade de construção urgente de uma nova saída para
automóveis na continuidade da Avenida Celso Ferreira – imedia-
ções do Posto Castelinho, informamos que encaminhamos cópia
a Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário para
providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 379/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 675/06, de autoria do Nobre
Vereador JÚLIO CESAR THEODORO, solicitando que se estude
a possibilidade de instalação de uma Escola do Método Braille,
equipada com sistema de informática e biblioteca, para atender
ao grande número de deficiente visuais do nosso município e
região, informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Muni-
cipal da Educação para estudos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 380/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 688/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR, solicitando cópia
das atas do Conselho Municipal da Educação, informamos que
encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da Educação para
providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 381/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 689/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR, solicitando cópia
das atas do Conselho Municipal do FUNDEF, informamos que
encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da Educação para
providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 382/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 690/06, de autoria do Nobre
Vereador APARECIDO FERNANDES JUNIOR, solicitando infor-
mações sobre autorização para que os veículos de responsabi-
lidade da Secretaria Municipal de Educação sejam utilizados por
outras secretarias municipais, informamos que encaminhamos
cópia a Secretaria Municipal da Educação para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 383/2006-CM
Em resposta ao requerimento nº 692/06, de autoria do Nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, solicitando a relação de
agências bancárias que tiveram dispositivos implantados e apre-
sentaram resultados na redução de tempo de atendimento e
quais tiveram tempo extrapolado, informamos que encaminha-
mos cópia a Secretaria Municipal da Fazenda para resposta.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a
toda a população para a Audiência Pública de Prestação de
Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, relativas ao 1º Qua-
drimestre de 2006.
A Audiência será realizada no dia 31 de maio de 2006, no Plená-
rio Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, às 16 horas.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 070/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
BIBLIOTECA do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado atra-
vés do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
01º 6461 Alexandre Toshio Saito
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, 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 071/2006

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

28º 4604 Sandra Aparecida de Oliveira

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, 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 072/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OFICIAL
GERAL ESCOLAR do Concurso Público homologado pelo De-
creto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorroga-
do através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/
09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
33º 1040 Benedita Marta Rondão Costa
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, 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 073/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICOLOGO
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 6240 Maria Elisa Anjolino
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, 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 035/2006

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
04º Helenci A. D. Cavalheiro

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, 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 036/2006

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
162º Valter César Stranguetti
163º Sergio Fragoso
164º Paulo José de Godoy
165º Maria Osana Fonseca de Souza
166º Simone Maria Bonifácio
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, 18 de  maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 037/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificados em processo seletivo,
para o emprego de PROFESSOR MONITOR do Processo Seletivo nº 015/2005.
Class. Nome
32º Juliana dos Santos
33º Edgar Pimenta dos Santos
34º Isabela Piedade Correa Araújo
35º Robson Luiz de Oliveira
36º Adilson Ferranti
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, 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 038/2006
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificados em processo seletivo,
para o emprego de PEB II - BIOLOGIA do Processo Seletivo nº 015/2005.
Class. Nome
01º Camila Mantovani Tavares
02º Eduardo Marques de Carvalho
03º Arlete Cárdia de  Castro
04º Ivani Zanella Prestes
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, 24 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 039/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificados em processo seletivo,
para o emprego de AJUDANTE GERAL do Processo Seletivo nº 01/2005.
Class. Nome
167º Joana Maria Matos da Silva
168º Kleber Tadeu Generoso
169º Viviane Aparecida Ferreira
170º Jefferson Santiago Sanches Carrion
171º Lauro de Oliveira
172º José Gonçalves
173º João Batista da Cruz
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, 24 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2006

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica a abertura de  seleção
simplificada para contratação por prazo determinado - CLT,  nos termos da  Lei Municipal nº
35/89 e 379/99, para os empregos abaixo relacionados e informa:
VAGAS EMPREGO REQUISITO           SALÁRIO     Carga Horária Taxa de

      Semanal Inscrição
02 PEB II -  Educação Licenciatura Plena          R$ 7,25 h/a    Mínimo 20 e máximo R$ 15,00

Artística em Educação Artística       32 h/a
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se nos dias 29,30 e 31  de maio de 2006, das 9:00 às 16:00hs,
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na rua Rio
Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
e) ficha de títulos para candidatos que possuem cursos para contagem de título
III – DAS PROVAS
A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de  Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 9:00 hs no domingo, dia 04 de junho de 2006, com duração de até
3 (três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programá-

tico afixado no local de inscrição, com valor total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado
aprovado o candidato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
 A  aprovação    no   Processo Seletivo   assegurará apenas a expectativa de  direito à
contratação,     ficando     a     concretização deste ato   condicionada  à   observância     das
disposições  legais   pertinentes,  de   disponibilidade   de   recursos  financeiros, do exclusivo
interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e  do
prazo de validade do Processo Seletivo Público.
Avaré,  24 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

PORTUGUÊS
- Ortografia oficial;
- Acentuação gráfica;
- Emprego de crase;
- Pontuação;
- Flexão nominal e verbal;
- Semântica;
- Concordância verbal e nominal;
- Emprego de tempos e modos verbais;
- Vozes do verbo;
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação;
- Fonema;
- Interpretação de texto;
- Analise sintática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- A arte e os fundamentos da educação estética;
- Ensino da arte na educação escolar;
- História do ensino artístico na educação escolar brasileira;
- Propostas metodológicas para o ensino na educação artística;
- Conhecimento, apreciação e produção em educação artística;
- Política educacional: educação e sociedade;
- Legislação suporte da educação;
- O projeto pedagógico – gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- O portador de necessidades educativas especiais na escola regular (inclusão).

EDITAIS

Retificação parcial  de Edital de cobrança de contribuição de melhoria

Edital nº 003/2006 – Referente  a Carta Convite nº 128/05 – Processo nº 274/05 do dia 23/02/
2006, publicado no semanário nº 242 do dia 25/02/2006 nas paginas 07 e 08.
Errado:
Rua Abílio Garcia
Item Contribuinte nº do imóvel nº quadra cadastral nº lote cadastral Testada Ml
05 Evanildo Valter Carnietto 155 01 103,59
Correto:
Rua Abílio Garcia
Item Contribuinte nº do imóvel nº quadra cadastral nº lote cadastral Testada Ml
05 Evanildo Valter Carnietto 155 10 103,59

Edital nº 004/2006 – Referente a Carta Convite nº 008/06 – Processo nº 018/06 do dia 02/03/2006,
publicado no semanário nº 243 do dia 04/03/2006 na pagina 08.
Errado:
Rua Djalma Noronha
Item Contribuinte nº do imóvel nº quadra cadastral nº lote cadastral Testada Ml
02 Vitalino Antonio Neves 129 09 99,00
Correto:
Rua Djalma Noronha
Item Contribuinte nº do imóvel nº quadra cadastral nº lote cadastral Testada Ml
02 Vitalino Antonio Neves 159 09 99,00

PEDRO LUIZ DE SOUZA
Secretário Mun. dos Transportes e Sist.Viário
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Edital de Notificação 016/2006
Referente a carta convite nº 087/06
Processo nº 198/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação em lajotas pré-fabricadas de
concreto, e implantação de guias pré-fabricadas de concreto nas Ruas Iaras, Abílio
Garcia, Ciro de Julio e Rodrigues Alves.
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 melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
MEMORIAL DESCRITIVO
Especificações Técnicas:
Obra: Execução de pavimentação em lajotas pré-fabricadas e implantação de guias pré-fabrica-
das, tudo de concreto.
Local: Rua Iaras (da Rua João Vicentini até Rua Abílio Garcia), Rua Abílio Garcia (trecho entre
a Rua Iaras até Rua Josino C. Nogueira), Rua Ciro de Julio (trecho da Rua Josino C. Nogueira até
Avenida Duque de Caxias) e Rua Rodrigues Alves (trecho da Rua Zico de Castro até Rua
Fernando Tamassia).
Quantidade:
Guias: 956,16 ml
Lajotas: 3.785,12 m²
1- MATERIAIS
1.1- Lajota sextavada de concreto para pavimentação: Trata-se de revestimento fabricado
com mistura de agregados e cimento Portland, em formato hexagonal, com dimensões mínimas
padrão Prefeitura Municipal de Avaré, 30 cm entre arestas e 08 cm de espessura.
1.2- Guias pré-fabricadas de concreto: Trata-se de peças pré-moldadas de concreto, desti-
nadas a definir o alinhamento de ruas, bem como para delimitação de área pavimentada, nas
dimensões mínimas no padrão Prefeitura Municipal de Avaré.
1.3- Resistência: Deverão apresentar resistência à compreensão simples aos 28 dias de idade,
no mínimo, de 28 Mpa.
1.4- Generalidade: Deverão estar ausentes de trincas, fraturas ou outros defeitos, não podendo
apresentar deformações com relação ao seu formato, bem como à sua espessura, devendo
também estar em conformidade com a NBR-9781 da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
2- ASSENTAMENTO
2.1- Locação Topográfica da Obra: A obra deverá ser demarcada topograficamente, de acordo
com as plantas do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Avaré, bem com o seu nivelamen-
to topográfico, visando dar o perfeito escoamento necessário às águas pluviais em concordância
com sa vias existentes.
2.2- Abertura e preparo de caixa: Deverá ser realizada a abertura e preparo da caixa do leito
carroçável, para posterior recebimento da pavimentação.
2.3- Colchão de Areia: Deverá ser esparramada uma camada de areia de estrada, com espes-
sura solta da ordem de 10cm, visando o recebimento da pavimentação.
2.2- Assentamento: O assentamento das lajotas deverá estar compatível com as normas técni-
cas estabelecidas pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Avaré, devendo os mesmos progredir
longitudinalmente ao eixo da via. As juntas das lajotas não deverão ser maiores que 3,00 cm.
2.3- Acabamento e rejuntamento: Após o assentamento, o piso deverá ser rejuntado com
argamassa de cimento e areia, com teor de umidade que permita o espalhamento em todos os vãos
de rejunte, através de vassourão de piaçava.
3-EQUIPAMENTOS:
3.1- Fábrica de lajotas e guias: Os pisos deverão ser fabricados em Vibro-Prensa ou equipa-
mento similar, para que atinjam a resistência especificada no item 1.3 deste memorial. As Guias
deverão ser fabricadas em mesas vibratórias, para que o concreto tenha o adensamento neces-
sário a sua resistência.
4- DIVERSOS:
4.1- O Transporte dos materiais fabricados, da fábrica até as vias públicas a serem pavimentadas,
ficarão a cargo do licitante vencedor, bem como o fornecimento de areia de estrada para o Colchão
de assentamento. O cimento e areia para o acabamento junto às guias e rejuntamento também.
Depois de executada a pavimentação, deverá ser aterrado por detrás das guias, devidamente
compactado na largura do passeio público, ao longo da extensão, em qualidade suficiente para
seu devido escoramento.
4.2- Limpeza geral da obra: Constará de retirada de sobras de lajota, guias e demais entulhos
que tenham ficado no local durante a execução das obras.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes das Ruas beneficiadas, através de contribuição de melhoria,
a importância despendida pelo Município, no total de R$ 145.628,38 (cento e quarenta e cinco mil,
seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), levando-se em conta a testada real
beneficiada dos imóveis particulares, ficando a cargo da municipalidade o valor das testadas onde
houver incidências sobre áreas lindeiras de propriedade ou domínio da municipalidade.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- O valor do metro linear de testada para fins de cobranças de contribuição de melhoria das
Ruas abaixo:
- Rua Iaras,Rua Abílio Garcia, Rua Ciro de Julio, Rua Rodrigues Alves: o custo será de R$
154,00(cento e cinqüenta e quatro reais) por metro linear de testada;
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto 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 proprietários 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, descontados 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 presente 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: Setor 4 Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada
Imóvel cadastral cadastral ml

Rua Ciro de Julio
01 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 08 35,22
02 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 10 12,00
03 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 15 12,00
04 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 16 12,00
05 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 18 22,20
06 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 19 23,20
07 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 21 12,00
08 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 22 12,00
09 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 23 12,00
10 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 24 12,00
11 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 25 8,80
12 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 26 10,40
13 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 27 11,68
14 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 28 16,23
15 Kijóia Empr. Agropecuário S/A Ltda 158 32 12,00
16 Luciana da Costa Fernandes 269 11 25,00
17 Sebastião Benedito Garcia 315 01 25,00
Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 4 Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada

Imóvel cadastral cadastral ml
Rua Iaras
01 Hiroaki Kusabara 159 09 34,13
02 Ronaldo Abdalla 159 13 228,58
03 Gabriela Souza Rino e Outra 155 08 37,00
Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 4 Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada

Imóvel cadastral cadastral ml
Rua Abílio Garcia
01 Ronaldo Abdalla 159 013 126,17
Item Contribuinte – Zona Cadastral: Setor 3 Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada

Imóvel cadastral cadastral ml
Rua Rodrigues Alves
01 Carlos R. Dassi. 173 07 8,78
02 Carlos R. Dassi. 173 08 10,00
03 Carlos R Dassi 173 09 10,00
04 Alaíde Pereira dos Santos 047 173 10 5,00
05 Alaíde Pereira dos Santos 057 173 11 10,00
06 Alaíde Pereira dos Santos 173 12 10,00
07 Igreja Assembléia de Deus 077 173 13 10,00
08 Lupercio Gonçalves 173 14 10,00
09 Paulo César Correa 173 15 10,00
10 Mario Correa 107 173 16 10,00
11 Joaquim A. Bexiga - Espolio. 117 173 17 10,00
12 Antonio Vaz 127 173 18 10,00
13 Sebastião da Costa 137 173 19 10,20
14 Alaíde Pereira dos Santos 045 173 28 5,00
15 Aparecido Lopes Monteiro 086 174 01 32,10
16 Wanderlei Duarte de Oliveira 096 174 02 10,00
17 Oswaldo Rinaldi 106 174 03 10,00
18 Antonio da Silva 116 174 04 10,00
19 Elizete Amaral Gonzales 126 174 05 10,00
20 Vicente Alves da Silva 136 174 06 7,50
21 Armando Pereira de Lima 1049 174 07 23,51
22 Luiz Doni 140 174 14 7,80

Avaré, 25 de Maio de 2006.

Prefeitura Municipal de Avaré
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Edital Notificação 017/2006
Referente a Tomada de Preço nº 015/06
Processo nº 149/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas Glascow e Haia.
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 melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção 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 Glascow (trecho da Rua Dublin até a Rua Lucio Dias da Fonseca) e Rua Haia (trecho
da Rua Dublin até Travessa Existente)
Metragens:
Guias e sarjetas: 535,43 ml
Pavimentação Asfáltica: 1.901,00 m²
Serviços:
Guias e Sarjetas
Execução:
Inicialmente, serão construídas as sub bases das guias e sarjetas, utilizando-se uma retro-
escavadeira sobre rodas, para espalhamento e conformação do material granular. Será demarca-
do o alinhamento e nivelamento, pela topografia da contratada, para em seguida serem moldadas
“in loco” as guias e sarjetas em perfil continuo com maquina extrusadora, utilizando-se concreto
com fck = 15 Mpa, conforme desenho em anexo. Imediatamente após a execução das guias,
deverá ser feito o aterro atrás das mesmas, na largura do passeio público, em toda sua extensão.
Pavimentação Asfáltica
1 - Preparo e abertura de caixa;
2 - Execução de base de solo-cimento 6% com 18 cm de espessura compactada;
3 - Imprimadura Impermeabilizante;
4 - Imprimadura Ligante;
5 - Camada de Rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), na
espessura mínima de 3 cm devidamente compactada com rolos liso e de pneus;
6 - Limpeza da Obra.
Execução:
Preparo e melhoria do sub-leito:
Será executado com a escarificação do mesmo e, se necessário, fazer a troca do material
imprestável pôr outro de boa qualidade devidamente compactado, obedecendo-se como grau de
compactação 95 % do P.S., dentro das “cotas” exigidas no projeto, inclusive o aterro das ruas e
cortes, se for o caso.
Execução de base de solo-cimento 6% com 18 cm de espessura compactada;
1-) Definição:
“Base de solo-cimento ? Camada proveniente de uma mistura íntima compactada de solo, cimento e
água em proporções previamente determinadas por processo próprio de dosagem em laboratório”.
2-) Condições Gerais:
2.1-) Não será permitida a execução dos serviços de base de solo-cimento em dias de chuva;
2.2-) Todo carregamento de cimento que chegar à obra deverá vir acompanhado de Certificado de
fabricação, com a data de sua fabricação, origem e tudo mais que seja necessário para a sua
caracterização para o fim que se destina.
3-) Condições Específicas:
3.1-) Material
3.1.1-) Cimento Portland
Deverá obedecer todas as exigências da ABNT;
3.1.2-) Água
Deverá ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substân-
cias prejudiciais.
3.1.3-) Solo
Os solos empregados na execução da base de solo-cimento serão os provenientes de ocorrên-
cias de materiais, devendo apresentar as seguintes características quando submetidos aos
ensaios:
Passando na peneira de 6,5CM (2 ½ “) ............................. 100%
Passando na peneira nº. 4 .................................. de 50 a 100% ................................. + ou - 5%
Passando na peneira nº. 40................................. de 15 a 100% ................................. + ou - 2%
Passando na peneira nº. 200............................... de 5 a 35% .................................. + ou - 2%
Limite de liquidez, máximo................................................. 40%
Índice de plasticidade, máximo.......................................... 18%
3.2-) Equipamentos:
Para a execução de base de solo-cimento, são indicados os seguintes equipamentos:
3.2.1) Motoniveladora com escarificador;
3.2.2) Pulvimisturador capaz de distribuir em espessura uniforme;
3.2.3) Caminhão pipa capaz de distribuir a água uniformemente e sob pressão;
3.2.4) Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático;
3.2.5) Caminhões basculantes;
3.2.6) Pequenas ferramentas, tais como: pás, enxadas; carrinhos de pneus;
4-) Execução:
Antes de iniciar a execução, devem ser efetuados a locação e o nivelamento do eixo. A camada
sobre a qual deve ser executada a base deve estar totalmente concluída e com a conformação
geométrica estabelecida no projeto.
4.1.) Transporte e distribuição:
Quando o solo for proveniente de jazidas, deve ser transportado em caminhões basculantes

cobertos, descarregado na pista e espalhado em camada de espessura e adensamento o mais
uniforme possível, de forma a garantir que a espessura da camada compactada e acabada atenda
ao projeto;
4.2.) Pulverização:
O solo deve ser pulverizado com pulvimisturador em toda a espessura da camada solta;
4.3.) Distribuição de cimento:
Regularizado o solo pulverizado, de modo a apresentar aproximadamente a seção transversal
projetada, o cimento Portland, nas quantidades especificadas, será distribuído uniformemente na
superfície. Essa operação poderá ser realizada distribuindo-se os sacos transversal e longitudi-
nalmente, assegurando posterior espalhamento uniforme do cimento na superfície do solo na área
correspondente a cada sub-trecho. A operação deve prosseguir até que se obtenha mistura
homogênea em toda a camada. O término da mistura pode ser determinado pela coloração, que
deve ser uniforme, sem áreas de tonalidades diferentes, o que indicaria sua heterogeneidade.
5-) Adição de água e mistura:
5.1.) Logo após a execução da mistura do solo com o cimento, adicionar água em quantidade que
se atinja o teor de umidade determinada no ensaio de compactação de campo, mais a parcela de
umidade que compensa a perda por evaporação durante a mistura. A distribuição da água sobre
a camada de solo e cimento dever ser feita por um carro irrigador (pipa) em aplicações sucessivas
até que se alcance o teor de umidade desejado. A quantidade de cimento será determinada pela
contagem do número de sacos distribuídos em determinadas áreas.
5.2.) Homogeneizar a umidade da camada pela passagem do pulvimisturador, após cada aplicação
de água, sendo que, após a última aplicação, ele deve operar até que se consiga mistura homogê-
nea em toda espessura e largura da camada;
5.3.) O tempo decorrido entre o início da mistura do solo com o cimento na pista, até o final do
umedecimento, não deve exceder de 3 horas.
6-) Compactação e acabamento:
6.1.) Iniciar as operações de compactação imediatamente após a distribuição da mistura, verifi-
cando-se a espessura da camada solta e o teor de umidade. A compactação deve ser iniciada
pelas bordas da camada e progredir longitudinalmente para o centro, nos trechos em tangente e da
borda interna para a externa nos trechos em curva, de modo que o compressor cubra uniforme-
mente em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro da passagem anterior,
paralelamente ao eixo da rua.
6.2.) Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a
compressão deverá ser feita pôr meio de equipamentos de pequeno porte.
6.3.) Não deve ser permitida a manobra dos rolos compactadores sobre a camada que estiver
sendo compactada e o tempo decorrido entre o início da compactação e o acabamento final da
camada não deve exceder 2 horas.
6.4.) Estando todo o trecho compactado, deve ser feito acabamento da superfície com a motoni-
veladora e o material cortado deve ser retirado da pista.
6.5.) O acabamento final deve ser feito com rolos pneumáticos, sendo que a sua espessura média
deverá ser de 18 centímetros.
Um dia antes da execução do solo-cimento na pista, executar:
a-) um ensaio de caracterização;
b-) um ensaio de compactação.
Imprimadura Impermeabilizante:
Imprimadura impermeabilizante betuminosa - executada com emulsão asfáltica diluída em querose-
ne (CM30) com aplicação de um litro pôr metro quadrado, com a finalidade de conferir certa coesão
na parte superior da base e preservar contra a penetração da água.
Imprimadura Ligante:
Imprimadura Ligante betuminosa - executada com emulsão asfáltica (RR2C), com aplicação de 0,8
litros pôr metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição do betume será executada pôr um caminhão tanque espargidor de asfalto, provido
de maçaricos autogeradores, sistema de circulação para enchimento do tanque, circulação na
barra ou caneta com retorno para o tanque e descarga do tanque acionados pôr bomba.
Capa de concreto asfáltico (em C.B.U.Q.)
Após a imprimação ligante, será feita uma camada de rolamento compactada, obedecendo às
especificações próprias quanto à faixa granulométrica.
Para o transporte da massa asfáltica até o local de aplicação, serão utilizados caminhões bascu-
lantes, 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 confor-
mação de suas seções transversais e longitudinais.
A espessura da camada de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) será de 3 cm
devidamente compactada.
6 - Limpeza da obra.
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inservíveis e das sobras oriundas dos serviços
executados, com remoção para bota fora.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes lindeiros das vias publicas beneficiadas pela contribuição de
melhoria, a importância dispendida pelo Município, no total de R$ 71.949,82 (setenta e um mil,
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), considerando a testada real dos
imóveis particulares mais os imóveis de domínio ou propriedade da municipalidade, que será a
cargo da mesma.
Observação: O valor global constante acima refere – se a valores atribuídos somente à somatória
do custo das vias publicas constantes no item 01 deste edital, parte integrante da concorrência
publica citadas no cabeçalho inicial também deste edital.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- Os valores do metro linear de testadas para cobrança de contribuição de melhorias referente
á pavimentação asfaltica e implantação de guias extrusadas será o seguinte, considerando-se as
larguras dos leitos carroçáveis das vias publicas abaixo relacionadas:
- Rua Glascow: R$ 125,27 (cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) por metro linear
de testada;
- Rua Haia: R$ 140,42 ( cento e quarenta reais e quarenta e dois centavos).
Observação:
1º) Para incidência da cobrança da contribuição de melhorias aos beneficiados, considerando-se



todos os serviços 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 melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto 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 proprietários 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, descontados 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 presente 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: Setor 4 Nº do Nº da quadra Nº do lote Testada

Imóvel cadastral cadastral ml
Rua Haia (Jardim Europa)
01 Avareense S/A Imóveis 211 01 22,00
02 Celso Ferreira da Silva 211 02 25,00
03 Celso Ferreira da Silva 211 03 21,00
04 Prefeitura Municipal de Avaré Sist. lazer 70,44
Rua Glascow (Jardim Europa)
01 Mauro Fusco 305 01 45,36
02 Alcides Caricati Passarelo 305 02 20,00
03 Aquilino M. Nogueira César. 305 03 20,00
04 Aquilino Monte Bugnoli N. César 305 04 20,00
05 Pedro Jacob da Rocha 305 05 20,00
06 Geraldo Marostica e outro 305 06 20,00
07 Luiz Augusto da Silva Mustafá 305 07 20,00
08 Luiz Augusto da Silva Mustafá 305 08 12,00
09 Celso Ferreira da Silva 211 04 36,00
10 Celso Ferreira da Silva 211 05 25,00
11 Celso Ferreira da Silva 211 06 25,00
12 Celso Ferreira da Silva 211 07 25,00
13 Celso Ferreira da Silva 211 08 30,00
14 Tereza Ferreira Dias 328 01 32,00

Avaré, 25 de Maio de 2006.

Prefeitura Municipal de Avaré.

DECRETOS

DECRETO Nº. 1180  de 24 de  maio de 2006.
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$750.000,00(setecentos e
cincoenta mil reias), 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, 24 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Decreto nº 1176, de 16 de Maio de 2006.
(Reorganiza o Conselho de Defesa de Bens Culturais de

Avaré.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado, nos termos da Lei n.º 153, de 24
de Outubro de 2001, o Conselho de Defesa de Bens Cultu-
rais de Avaré - CONDEBEM, na forma abaixo:
Representante do Prefeito Municipal de Avaré
Titular: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS FREIRE
Suplente: SIMONE BORBA LACERDA DE MENDONÇA
Representante da Secretaria Municipal de Cultura
Titular: GISELA NEVES CATARINO
Suplente: JOÃO CARLOS BARK FONSECA
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento
Titular: GIOVANI ANTONANGELO
Suplente: KELLY N. RODRIGUES DA SILVA
Representantes Historiadores da FREA
Titular: ANTONIO JOSÉ SANTOS
Suplente: DINAMINI GOMES GODINHO SANTOS
Representante da Câmara Municipal de Avaré
Titular: MARIA APARECIDA LELLIS
Suplente: BENEDITA APARECIDA DA SILVA
Pesquisador:
Titular: FLORA MARTINS BARBOSA BOCCI
Suplente: LUCIANA APARECIDA TEGANI
Representante da ÁREA – Associação Regional dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré
Titular: JOÃO DALCIM
Suplente: EDUARDO AUGUSTO ZANELA JUNIOR
Representante da Associação de Defesa do Meio Ambiente –
ADEMA:
Titular: MIRTES YARA DE FREITAS VIEIRA
Suplente: ANA LEIDE GARCIA CAMPOS SILVEIRA
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de Maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.177, de 18 de maio de 2006.
(Regulamenta a Lei nº 153, de 24 de outubro de 2001, que cria

o Conselho de Defesa dos Bens Culturais de Avaré.

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 - O Conselho Municipal da Defesa de Bens Culturais é
órgão da administração pública municipal, subordinado à Secre-
taria Municipal de Cultura e Lazer do Município.
Artigo 2º - Os Conselheiros nomeados nos termos da Lei nº
153/01 e posteriores alterações, definirão a política a ser adota-
da no âmbito administrativo, referentes aos bens culturais a
serem protegidos.
Artigo 3º - Os Conselheiros, nomeados nos termos da referida
lei, não serão remunerados, contudo, são reconhecidos como
prestadores de relevantes serviços a sociedade avareense, na
defesa e proteção dos bens culturais do Município.
Artigo 4º - Os Conselheiros nomeados pelo Prefeito Municipal,
se reunirão e decidirão a indicação de um Presidente, Vice Pre-
sidente e dois Secretários, para proceder a administração do
referido Conselho, perante a Administração Pública de Avaré.
Artigo 5º - O Conselho Municipal, deverá atuar em perfeita
sintonia com a sociedade civil auscultando as necessidades da
proteção de bens culturais, e agindo em conjunto com essas
entidades, visando dar pronto cumprimento ao objetivo da lei ora
regulamentada.
Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.178, de 18 de maio de 2006.
(Dispõe sobre prorrogação de prazo para opção de pagamen-

to ou parcelamento de débitos abrangidos pela Lei nº 763/
2005 e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Artigo 2º § 3 º da Lei nº 763/2005.
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo estipulado no § 2º do Artigo
2º, da Lei nº 763/2005, até 31 de agosto de 2006.
Artigo 2º - Fica revogado o Decreto nº 1083, de 09 de janeiro de
2006.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 18 de maio de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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DEMONSTRATIVOS DO LEGISLATIVO
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Fórum de Educação Ambiental acontece em Avaré

Aterro Sanitário de Avaré será um dos temas do Fórum

Em comemoração
ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, dia 5 de
junho, a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, em parceria com
a Faculdade Sudoeste
Paulista, está realizando
o I Fórum de Educação
Ambiental e Integração
Regional de Avaré.

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

Temas importantes
serão discutidos como o
tratamento e disposição
final do lixo urbano, que
será comentado pelo
técnico da Cetesb Fer-
nando Wolmer. Neste
aspecto não poderá dei-
xar de ser abordado o
Aterro Sanitário de Ava-

MÁRIO BIXIGA

ré, que vem se tornan-
do um modelo, inclusi-
ve recebendo nota 9,5
da Cetesb.

O Delegado Secci-
onal de Avaré, Vagner
Bertolli, o Delegado do
1º DP de Avaré, Levon
Torossian Júnior e o
mestre em direito penal,
Oswaldo Evangelista
Júnior, estarão abor-
dando outro tema im-
portante, como as pena-
lidades para os crimes
ambientais. Esse tema
tem sua importância
para todos, mas princi-
palmente para empresá-
rios que correm risco de
cometerem crimes am-
bientais. Uma parte da
programação é dedica-
da a empresários, mas
que também poderá
despertar a atenção do
público em geral. Esta-
rão falando representan-
tes de empresas como a

Zanzini e o Instituto
Ethos, além do Sebrae.

Também deverão
participar das plenárias
Orlando Montenegro
(Presidente do Conse-
lho Regional do Turismo
Paulista), Minoru
Iwakami Beltrão (re-
presentante do DE-
PRN), além de repre-
sentantes da Secretaria
Estadual de Educação,
Sabesp, OAB, Sebrae,
entre outras.

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

O I Fórum de Edu-
cação Ambiental e In-
tegração Regional
conta colaboração

das Secretarias Muni-
cipais de Meio Ambi-
ente, Educação, Co-
municação, Indústria
e Comércio, Obras,
Saúde e Transporte.

Além das palestras
o Fórum contará ain-
da com exposições,
feiras e apresentação
teatral.

Através de uma parce-
ria entre a Diretoria de En-
sino de Avaré e a Secreta-
ria Municipal do Meio
Ambiente é lançado em
Avaré o Projeto de Educa-
ção Ambiental. O objetivo
deste projeto é formar mo-
nitores mirins que serão
propagadores de informa-
ções ambientais junto a co-
munidade.

Além da Diretoria de
Ensino e Secretaria de
Meio Ambiente, o projeto
conta com diversos parcei-
ros, como Polícia Ambien-
tal, Sabesp, Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Sesi.

O projeto terá um cur-
so para 30 alunos da 8ª sé-
rie de seis escolas de Ava-
ré. Estes alunos serão os
multilicadores e receberão
todas as informações ne-
cessárias. O curso será re-
alizado de 29 de maio a 9
de junho na sede da Polí-

Lançado em Avaré
projeto de Educação

Ambiental
cia Ambiental. O curso
terá uma duração total de
30 horas e será ministrado
por especialistas da área.
Serão aulas expositivas, di-
nâmica de grupo, e saídas
a campo. Isso permitirá
que os monitores mirins
passem a conhecer o meio
em que vivem, os recursos
disponíveis e os impactos
ambientais da nossa re-
gião. Estarão participando
do curso alunos das esco-
las estaduais Coronel João
Cruz, Benê de Andrade,
Cota Leonel, Celso Ferrei-
ra e João Teixeira, além do
Sesi.

Na segunda etapa,
com os monitores mirins
formados, serão desen-
volvidos projetos que da-
rão prosseguimento na
formação e outras ativi-
dades, onde os monitores
mirins terão o apoio dos
parceiros do projeto.

No último fim de se-
mana a SEME/Avaré
esteve participando em
várias modalidades das
partidas semifinais e fi-
nais dos Jogos Abertos
da Juventude na fase re-
gional. As partidas acon-
teceram em Sorocaba.
No futebol de salão fe-
minino a equipe avareen-
se comandada pelo téc-
nico Niquinho venceu Ti-
etê pela semifinal no sá-
bado. No domingo o time
jogou a final contra So-
rocaba e perdeu por 5x2.

O basquete feminino,
comandado pela técnica
Neuzânia Martins, jogou
contra Itu pela final e

Avaré participa das finais dos Jogos Abertos da Juventude
perdeu por 42x39, fican-
do com o segundo lugar.
O basquete masculino,
que tem Polenta como
técnico, perdeu na semi-
final para Capão Bonito
por 98x43.

O vôlei avareense,
comandado pelo técnico
André, chegou até as
semifinais e perdeu para
Capão Bonito por 3x0.

O futebol também
não passou das semifi-
nais. Jogando contra Ti-
etê o time comandado
pelo técnico Bugrinho
perdeu por 4x0.

O judô de Avaré tam-
bém obteve bons resulta-
dos em Sorocaba. A equi-

pe avareense comandada
pelos técnicos Alexandre
Faustino e Nilson Nishi-
da classificou 9 atletas
para a fase final dos Jo-
gos Abertos da Juventu-
de: Fernando de Souza
Calentin (super ligeiro –
campeão), Thiago Rober-
to Camargo (médio –
campeão), Elaercio Fer-
nandes Filho (meio pesa-
do – campeão), Fernan-
do Estevam Sanches (pe-
sado e absoluto – cam-
peão em ambas), Natália
Siqueira (médio – cam-
peã), Thiago Rosa da Sil-
va (ligeiro – vice-cam-
peão), Juan Antonio Be-
rozin (meio médio – vice-

campeão), Ayla Letício
Lara Picinini (leve – vice-
campeã) e Carlos Rodri-
gues Fogaça (leve – 4º
colocado).

A natação da SEME/
Avaré, dos técnicos Wal-
ter e Sandro, conseguiu
a classificação de três
atletas e três equipes de
revezamento: Eduardo
Almeida (100m costas),
Matheus William de Oli-
veira (100m peito), João
Paulo Ribeiro de Campos
(50m livre), Revezamen-
to 4x100 livre feminino,
Revezamento 4x100 li-
vre masculino e Reveza-
mento 4x100 medley
masculino.
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Fampop abre inscrições para músicos avareenses
MÁRIO BIXIGA

Eliminatória com músicas avareenses acontece nos dias 14 e 15 de julho

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura abrirá
as inscrições para a 24ª
Fampop a partir da pró-
xima segunda-feira (dia
29/05). Inicialmente po-
derão se inscrever os
músicos avareenses até
o dia 19 de junho. As
inscrições deverão ser
feitas na Secretaria
Municipal de Cultura,
na Praça Rui Barbosa,
nº 1, das 8h30 às 17h30.

A eliminatória ava-
reense ocorrerá nos dias
14 e 15 de julho no Tea-
tro Municipal. Desta eli-
minatória serão classifi-
cas as quatro músicas de
Avaré que participarão

Avaré participa do Dia do Desafio

Toda cidade de Avaré será mobilizada para
participar do Dia do Desafio

Na próxima quarta-
feira (dia 31/05) aconte-
ce o Dia do Desafio e
mais uma vez Avaré es-
tará participando. O
evento é uma campanha
mundial de incentivo
para a prática regular de
atividades físicas em be-
nefício da saúde e bem-
estar promovida por meio
de ações das comunida-
des. Realizado anual-
mente, sempre na última
quarta-feira do mês de
maio, o Dia do Desafio
propõe que pessoas inter-

Prefeitura da cidade de Ubate, na Colômbia,
adversária de Avaré

DIVULGAÇÃOMÁRIO BIXIGA

rompam suas atividades
rotineiras e pratiquem,
durante 15 minutos con-
secutivos, qualquer tipo
de atividade física.

Nesse dia, cidades do
mesmo porte estabele-
cem uma saudável com-
petição onde tentam en-
volver nas atividades a
maior porcentagem de
pessoas participantes em
relação ao total de habi-
tantes. É uma disputa
amigável, que estimula a
participação de toda a
comunidade. No desafio

os vencedores são os ci-
dadãos que, além do cor-
po, exercitam a integra-
ção, a criatividade, a li-
derança, o espírito comu-
nitário e começam a
compreender a importân-
cia de fazer da atividade
física um hábito para os
outros dias do ano.

Todos que realizarem
qualquer atividade física
durante este dia devem
comunicar a Secretaria
Municipal de Esportes de
Avaré através do telefo-
ne 3732 0756 para que a

participação seja compu-
tada. As participações
podem ser tanto individu-
al como coletiva. As par-
ticipações serão compu-
tadas das 8 horas da
manhã até as 17 horas.

Neste ano Avaré es-
tará enfrentando a cida-
de de Ubate, na Colôm-
bia. Uma cidade de cer-
ca de 42 mil habitantes,
ao norte da Colômbia.
Fica a mais de 2.500
metros de altitude e tem
com principal fonte de
renda a pecuária leiteira.

da Eliminatória Nacio-
nal, que ocorrerá de 14
a 17 de setembro no Gi-
násio Municipal de Es-
portes Kim Negrão.

As inscrições para
a eliminatória nacional
poderão ser feitas de
19 de junho a 15 de
agosto.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré decidiu impetrar
mandado de seguran-
ça contra a decisão do
Juiz Corregedor Alex
Zilenovski, do Depar-
tamento de Inquérito
Policial (DIPO). Atra-
vés desta decisão judi-
cial as operadoras de
telefonia celular foram
obrigadas a suspender
a transmissão do sinal
para a região onde es-
tão localizados oito
presídios no Estado.
Entre estes presídios
está a P1 de Avaré.

O mandado de se-
gurança foi impetrado
na última segunda-fei-

Prefeitura entra na
justiça contra desligamento

de celulares
ra, pela advogada Ro-
saly Medeiros. A Pre-
feitura entende que ne-
cessita de dar seguran-
ça aos munícipes, mas
sabe que não pode pre-
judicar a população
que necessita deste ser-
viço, principalmente as
áreas de saúde, educa-
ção, prestadores de
serviço, comércio e
demais áreas.

A P1 de Avaré está
localizada próxima ao
centro da cidade e com
a medida judicial a mai-
or parte da cidade está
sem sinal de celular. O
sinal só é registrado em
alguns bairros periféri-
cos da cidade.

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, em
parceria com a Casa da
Agricultura de Avaré,
está realizando até o dia
5 de junho o curso de
artesanato em fibras na
Microbacia do Bairro
dos Rochas.

O curso é ministra-
do pela instrutora Rosi-
ney Ramalho e utiliza

Curso de artesanato
em fibras é realizado
no Bairro dos Rochas

como matéria prima ba-
naneira, bagaço de cana,
palha de milho, entre
outras. Participam do
curso pequenos propri-
etários da região, que
através de novas técni-
cas podem desenvolver
o artesanato. O curso é
realizado no Salão Pa-
roquial do Bairro dos
Rochas.


