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No último dia 15 de
setembro, Avaré come-
morou 144 anos e uma
série de eventos marcou
o aniversário da cidade.
Na manhã do dia 15, o
tradicional desfile cívico
contou com a participa-
ção das escolas, muni-
cipais, estaduais e par-
ticulares, além de entida-
des e bandas de outras
cidades.

Neste ano o desfile

Avaré comemora 144 anos com várias atrações
foi transferido da Rua
Rio Grande do Sul para
a Rua Rio de Janeiro,
isso em virtude do cal-
çadão da Rio Grande
do Sul, que inviabilizou
o desfile. O evento foi
um sucesso com a gran-
de participação do pú-
blico.

Na parte da tarde
foi realizada a partida
amistosa entre veteranos
do Santos FC e Sele-

ção do Povo de Avaré.
Um grande número de
torcedores compareceu
ao Estádio do São Pau-
lo Futebol Clube para
acompanhar a vitória do
Santos por 3x0.

Para fechar as come-
morações, no dia 24 de
setembro acontece a
apresentação da Esqua-
drilha da Fumaça. O
evento será às 16 horas
no Aeroporto Municipal.

Um excelente pú-
blico compareceu ao
estádio do São Paulo
FC em Avaré para
acompanhar a partida
amistosa entre Vetera-
nos do Santos FC e
Seleção do Povo de
Avaré. A grande maio-
ria das pessoas foi até
o estádio para rever
grandes craques do pas-
sado, como Edu, João
Paulo, Gilberto Costa,
Rosemiro, Toninho Oli-
veira, entre outros.

No final a equipe do
Santos venceu o jogo
por 3x0, com dois gols

Amistoso com veteranos do Santos
atraiu grande público

de João Paulo e um de
Márcio Fernandes. O
time santista jogou com:
Omar; Toninho Olivei-
ra, Mauro Patrício, To-
ninho Carlos e Neto;
Rosemiro, Paulo Rob-
son, Gilberto Costa e
João Paulo; Marcio
Fernandes e Edu; en-
traram ainda na equipe
Arzur, Adilson e Abel.
A equipe da Seleção do
Povo de Avaré, contou
com Batata; Tonho,
Benê, Fernandinho e
Paulo Testa; Pipa, Zé
Luiz, Chapinha e Vona;
Jaiminho e Neto Arca;

entraram na equipe
Tatu, Joaquinzinho,
Paulão, Carabina, Zé
Roberto, Mauro Boli-
nha, Pulinho Romão,
Anderson, Gade e
Marquinho. O árbitro
da partida foi Benedito
Gonçalves (Bocão),
auxiliado por Leandro
Neto e Elvis Júnior.

Na preliminar foi
realizado o derby ava-
reense entre AA Avare-
ense x São Paulo, na
categoria veterana. A
AA Avareense venceu
o jogo por 2x0 com
dois gols de Paraná.

No último dia 14 a Prefeitura da Estância Turística de Avaré entregou para a
população a reforma do prédio do Antigo Fórum e o Centro de Atendimento ao
Educando “Prof. Maria José de Araújo, conhecido como Centrinho (no detalhe).

Prefeitura entrega Centrinho e
reforma do Antigo Fórum

Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Avaré no dia 24
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INEDITORIAIS

Fundação Regional
Educacional de Avaré

Portaria nº 059/2005 – Diretora Executiva - FREA

Marilda Rita de Lima Rossetto , na qualidade de Diretora Exe-
cutiva da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc...
Considerando o deferimento da Diretora Executiva – FREA,
datado em 24 de agosto de 2.005, do requerimento emitido pela
funcionária Letícia Khairallah relatando seu desligamento da
Comissão Permanente de Licitações Pública da Fundação Regi-
onal Educacional de Avaré – LP/FREA;
Consolidando  o Artigo 51, § 4º da Lei nº 8.6666 de 21 de
Junho de 1.993.
Resolve:-
Artigo 1º  - Designar o servidor público Carlos Rodrigues
Filho, para compor, a Comissão Permanente de Licitações
Pública da Fundação Regional Educacional de Avaré – LP/
FREA pelo prazo determinado de até 09 de julho do ano de 2.006.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário.
Avaré, Setembro de 2.005.

Marilda Rita de Lima Rossetto
Diretora Executiva - FREA

Fundação Regional
Educacional de Avaré

Resolução no.004/2005 de 13 de setembro de 2.005
(Dispõe sobre abertura de crédito suplementar)

José Antonio Monte e Marilda Rita de Lima Rossetto, respectiva-
mente Presidente e Diretor Executivo da Fundação Regional Edu-
cacional de Avaré, no uso das atribuições que lhes foram con-
feridas por lei, R E S O L V E M .-
Artigo 1 º - Fica aberto na Contadoria desta Entidade o crédito de
R$ 58.000,00 (setenta mil reais) suplementar a seguinte dotação
orçamentária.-
     CÓDIGOS
 Local     Geral          Especificação/Despesa                                                 R$
0.1 – SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
0.5    ENCARGOS GERAIS
        121222090.2.007 3190130000
15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS....... ...........................      58.000,00
SOMA ....................................................................      58.000,00
Artigo 2 º - O Valor do crédito de que trata o artigo anterior, será
coberto com o recurso proveniente da anulação parcial da se-
guinte dotação orçamentária.
     CÓDIGOS
 Local     Geral          Especificação/Despesa
0.1 – SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÄO
0.1   DIRETORIA E SECRETARIA
        1212220902203 4420520000
5 Equipamentos e Material Permanente ............      58.000,00
SOMA ...............................................      58.000,00
Artigo 3 º - Revogam-se todas as disposições em contrário.
F.R.E.A de Avaré, 13 de setembro de 2.005

José Antonio Monte
Presidente

Marilda Rita de Lima Rossetto
Diretora Executiva

LEGISLATIVO

DECRETO  LEGISLATIVO  N.º 186/2005
(Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Maneco Dionísio” e

dá outras providências)

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
DECRETA:
Artigo 1.º  –  Com base no que dispõe o Decreto Legislativo n
144/2003, fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
neco Dionísio” às seguintes personalidades, conforme indica-
ção feita por Comissão Legislativa especialmente designada para
esse fim:
Sr. Prof. Coriolano Maynardes Araújo
Sr. Prof. Ademilson Carlos Guarnier
Sr. Dr. José Carlos de Arruda Campos
Sr. Dr. Arthur Eigenheer Martins da Costa
Sr. Dr. Rubens César Garcia Jorge
Sr. David Viveiros
Sr. Sérgio Siciliano
Sr. Clóvis Rodrigues Filipe
Sra. Elza Castilho de Albuquerque
Sra. Nair Aparecida Vendrametto
Artigo 2.º  – As despesas decorrentes com a execução do
presente Decreto serão cobertas com dotações próprias, su-
plementadas se necessário, constantes do orçamento vigente.
Artigo 3.º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 13 de
setembro de 2005.

JOSÉ RICARDO CARDOSO BARRETO
Presidente

ROSANA A.UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente

APARECIDO  FERNANDES JUNIOR
2.º  Secretário

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

Autoria:-  José Ricardo Cardozo Barreto e outros;
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária
de 12/09/2005.

SESSÃO 12/09/2005

INDICAÇÕES

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Ao prefeito para que através do setor competente esteja desig-
nando dois Professores de Educação Física para estarem pres-
tando serviços na Instituição Padre Emílio Immoos (Vera Cruz).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Setor Compe-
tente da Administração, estude a possibilidade de melhorar a
sinalização do trânsito no cruzamento das Avenidas Prefeito
Misael Euphrásio e Presidente Kennedy, haja vista que, a sinali-
zação nesse local é precária e é grande o fluxo de veículos dia
e noite, podendo ocasionar sérios acidentes.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente possam ser feitas algumas modificações no Terminal Ro-
doviário Urbano, tais como fechar as laterais, o banheiro está
quebrado, assim como o bebedouro também precisa de repa-
ros. É necessário ainda que se façam modificações no tempo de
uso do cartão do idoso, que é de 40 minutos de integração,
quando o ideal seria de 60 minutos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie com urgência o serviço de tapa-buracos na
confluência das Avenidas João Victor de Maria e Lineu Prestes,
principalmente por ser do conhecimento de todos que o local já
vitimou vários usuários, pedestres e condutores de veículos,
devido a sua falta de sinalização, agora com buracos o trecho
torna-se ainda mais precário e perigoso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o serviço de tapa-buracos na Rua Espírito
Santo, altura do nº 971 até o cruzamento com a Rua Felix Fagun-
des, afinal é grande o fluxo de veículos nesse local, e muitos
danos podem ocorrer aos que ali trafegam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o serviço de tapa-buracos na Avenida Anápo-
lis, altura do nº 990 até o cruzamento com a Rua Santos Dumont,
pois, a situação é precária, uma vez que vários buracos se
estendem no trecho, prejudicando o tráfego de pedestres e
causando danos aos veículos que por ali trafegam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie o serviço de nivelamento das lajotas na Rua
Antonieta Paulucci, próximo ao cruzamento com a Rua Roldão
Eufrásio Leal, pois algumas lajotas se afundaram e outras subi-
ram, formando assim buracos que prejudicam o trânsito e dani-
ficam os veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor compe-
tente providencie o serviço de tapa-buraco na Rua Júlio Jacob
da Rocha próximo ao cruzamento com a Avenida Espanha, pois,
estes buracos prejudicam o tráfego de pedestres e veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie urgentemente, o serviço de tapa-buracos na
Rua Tobias Martins Rúbio, próximo ao cruzamento com a Aveni-
da Espanha, pois, com as últimas chuvas os buracos aumenta-
ram prejudicando o tráfego de pedestres e veículos.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre para
que através da Secretaria Municipal de Esportes, possa estar
realizando em nossa cidade campeonatos para portadores de
deficiências físicas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar ampliando o PSF I, do
Bairro Brasil Novo visto que o local não tem uma sala própria
para coleta e o local esta impróprio para os outros serviços.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
estar dando lanches, material esportivo, uniformes, caixa de
primeiro socorros, e chuteiras, para as crianças que praticam
esporte na ADPM.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
estar construindo quiosques no campo do São Pedro Futebol
Clube, no sentido de proporcionar maior conforto aos atletas e
aos que lá freqüentam.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competen-
te estude a possibilidade de estar colocando um porteiro durante o
dia no Cemitério Municipal, para que não seja permitida a entrada de
pessoas sem camisa e também com bicicletas no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar fazendo avaliação médica
em todos os funcionários municipais, uma vez que este Verea-
dor recebeu informações que alguns deles estão trabalhando
sem condições.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que junto com a Secretaria
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Municipal de Esportes possa estar trazendo mais eventos es-
portivos de âmbito regional para nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar construindo um campo de
areia no clube da ADPM, uma vez que aquele local necessita
muito de esporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Obras possa estar fazendo a limpeza do final da
Rua Itália Rosseto Bruno, visto que há muita terra acumulada no
meio da rua.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar construindo um P.S.F no
Bairro Ipiranga, visto que os moradores daquele local necessi-
tam urgentemente de tal posto.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade de estar fazendo a retirada de terra
de um barranco que fica nos fundos da residência localizada na
Rua Sergio Barreira nº370, uma vez que mesma esta causando
transtornos aos moradores do local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que construa uma quadra
poliesportiva em área verde localizada no Jardim Brasil, pedido
esse que faço em nome dos moradores que necessitam de um
local para lazer e práticas esportivas.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Transporte e Sistema Viário, proceda a fiscaliza-
ção nos estacionamentos de motos, especialmente no “Calça-
dão” da Rua Rio Grande do Sul, onde os referidos veículos
estacionam irregularmente nas vagas de carros, prejudicando o
fluxo de veículos e o comércio da região.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que determine à Secretaria
Municipal de Comunicação, no sentido de que as recepções de
imagens de TVs abertas, especialmente nos bairros com ante-
nas parabólicas, sejam captadas por antenas comuns, visto
que vários moradores já contataram este Vereador acerca de
problemas de captação de imagens via parabólica.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que inicie a colocação de
placas indicativas de ruas na cidade, onde várias ruas não têm
identificação, dificultando o trabalho das concessionárias de
serviços públicos, prestadores de serviço de emergências tais
como, ambulâncias, corpo de bombeiros, etc.
- Ao Sr. Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente do município, providencie a troca da iluminação na
Avenida Industrial, situada no distrito industrial Primavera, aten-
dendo as solicitações de usuários e moradores daquela área.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente faça a instalação de um braço com lâmpada no poste da rua
Campus Verde, em frente ao numeral 126 (Drogaria Costa Azul).

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que providencie, com urgên-
cia, uma faxineira para creche “CEI Geraldo Benedete”, consi-
derando o número elevado de estudantes daquela escola, que
há vários dias se encontra desprovida de funcionário para tão
necessário serviço.

REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Chefe do Executivo

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Efusivas parabenizações a Comissão Organizadora da 23ª
FAMPOP - Feira Avareense de Música Popular, pelo excelente
nível dos participantes do festival, bem como pela organização e
qualidade dos shows apresentados.
- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Numa
Só Palavra” que conquistou o prêmio de “Aclamação Popular” na
23ª FAMPOP – Feira Avareense de Música Popular, realizada no
período de 08 a 11 de setembro de 2005.
- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Jor-
nada a Lothórien”, que conquistou o prêmio de “Melhor Música
Instrumental” na 23ª FAMPOP - Feira Avareense de Música Po-
pular, realizada no período de 08 a 11 de setembro de 2005.
- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Mui-
tas Tardes” que conquistou o prêmio de “Melhor Arranjo” na 23ª
FAMPOP - Feira Avareense de Música Popular, realizada no pe-
ríodo de 08 a 11 de setembro de 2005.
- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Entre
Outras Coisas” que conquistou o prêmio de “Melhor Interprete”
na 23ª FAMPOP - Feira Avareense de Música Popular, realizada
no período de 08 a 11 de setembro de 2005.

- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Ca-
lango da Cidade” 1ª. colocada na 23ª FAMPOP - Feira Avareense
de Música Popular, realizada no período de 08 a 11 de setembro
de 2005.
- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Moçam-
bique” 2ª. colocada na 23ª FAMPOP - Feira Avareense de Música
Popular, realizada no período de 08 a 11 de setembro de 2005.
- Efusivas parabenizações aos Compositores da Música “Esse
Fogo Chamado Desejo” 3ª. colocada na 23ª FAMPOP - Feira
Avareense de Música Popular, realizada no período de 08 a 11
de setembro de 2005.
- Pesar Sr. APARECIDO GREGÓRIO.
- Pesar falecimento do Sr. PAULO FERNANDES MARTOS.
- Ao Ilustríssimo Senhor Fernando Câmara Ferreira, votos de
parabenizações pela sua eleição ao cargo de Presidente da
Comissão Executiva Municipal do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, ocorrida no dia 11 de setembro de 2005.
- Efusivas parabenizações ao Ilustríssimo Senhor Luciano Cury,
MD. Presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Ca-
valo Árabe, pela organização e realização da XI Exposição In-
ternacional do Cavalo Árabe, ocorrida em nossa cidade no perí-
odo de 08 a 11 de setembro de 2005.
- Votos de parabenizações ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual José Caldini Crespo, MD. Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, pelo dinamismo aplicado na condução dos trabalhos
durante a realização da 20ª audiência pública, na região admi-
nistrativa de Avaré, com o objetivo de apresentar propostas de
emendas ao orçamento estadual de 2006.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- À Telefônica S/A para que estude a possibilidade de disponibi-
lizar dois telefones públicos (orelhões), para o Bairro Jardim
Califórnia, uma vez que os moradores da referida localidade não
tem acesso à telefonia pública, dificultando muito a comunica-
ção dos mesmos, principalmente em situações de emergência.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Votos de parabenizações à Diretoria da Associação Atlética
Banco do Brasil de Avaré (AABB), pelo lançamento do Projeto
“Futebol do Amanhã - Revelando Craques”, evento esse ocorri-
do no dia 6 de setembro no Salão de Eventos do Hotel Terras de
Santa Cristina - Gleba VI.
- Votos de parabenizações a todos os membros da Paróquia do
Santuário de Nossa Senhora das Dores, parabenizações essas
que faço em nome do pároco Padre Tarcísio, pelo sucesso obti-
do com a IV Sanfest.
- Votos de parabenizações aos proprietários e a gerência do
Hotel de Lazer Terras de Santa Cristina - Gleba VI, pelo apoio ao
Projeto “Futebol do Amanhã - Revelando Craques”, idealizado
pela Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).
- Votos de parabenizações ao músico Wilsinho Teixeira, por
mais uma brilhante participação na Feira Avareense da Música
Popular, a Fampop, em sua 23ª edição, festival ocorrido nos
últimos dias 8, 9, 10 e 11 de Setembro no Ginásio Kim Negrão,
local onde o ilustre avareense conseguiu o prêmio de Melhor
Música Avareense com a composição Canção de Estrada.
- Pesar pelo falecimento do Sr. LUIZ ANTONIO CURTO.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Comando do Corpo de Bombeiros de Avaré para que infor-
me a esta Casa de Leis quais os procedimentos a serem toma-
dos para a instalação de um Posto de Bombeiros no Camping
Municipal.

GILBERTO DIAS SOARES
- Pesar falecimento do Sr. AVELINO ANTONÂNGELO FILHO.
- Votos de parabenizações a Professora Cleusa Simonassi, Di-
retora da EMEIEF “ José Rebouças de Carvalho “ extensivo a
todos os professores, pela Festa da Primavera, realizada no
ultimo dia 10 do corrente, que foi coroada de êxito, integrando a
escola com a comunidade.
- À Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista as
denuncias que chegaram a este Vereador, para que proceda
visita no Bairro “Royal Park”, nas proximidades da empresa “Ter-
ra Tratores”, onde existe uma mina de água, a qual está, em
decorrência de obras realizadas no local, sendo enterrada, e
que sejam tomadas as providências de proteção ambiental.
- À Secretaria de Turismo do Governo do Estado, para que seja
viabilizada em nossa cidade, reunião de “Encontro Regional de Turis-
mo”, tal qual foi realizada recentemente na cidade de Bauru (SP).

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- À Viação Vale do Paranapanema Ltda, para que a mesma
informe a esta Casa de Leis  se o itinerário das linhas locais de
ônibus, estão cumprindo a trajetória suprindo todos os pontos
de parada designados pela Lei.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ANTONIO LEITE.
- Pesar pelo falecimento da Sra. ANA VERA MACHADO TUMA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. DIRCEU LOPES.
- Pesar falecimento da Sra. FRANCISCA JACINTA DA SILVA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. FRANCISCO DOS SANTOS.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- À SABESP para que tome as devidas providências com rela-
ção a situação da Rua Jânio Quadros, onde uma tubulação de
esgoto encontra-se entupida, desencadeando sérios proble-
mas aos moradores da mesma.
- Pesar pelo falecimento da Sra. NARZIRA CHIBANE BAKR.
- Votos de congratulações ao Chefe da Casa Civil de São Paulo,
Deputado Arnaldo Madeira, e também ao Subsecretário de Ne-
gócios do Interior, Sergio Siciliano, pelo empenho junto ao Go-
verno do Estado que resultou na instalação de prédio próprio
para o Instituto Médico Legal (IML), através da assinatura de
decreto municipal que autoriza a doação de lotes para a edifica-
ção da obra.
- À Gerência do Banco Real de Avaré, para que informe a esta
Casa de Leis quais são as taxas, bem como o tipo de cada uma,
que estão sendo cobradas dos servidores municipais, e quanto vai
custar para cada funcionário mensalmente na folha de pagamento.

ROBERTO ARAUJO
- Votos de PARABENIZAÇÕES ao Comando da 3ª Cia de Polícia
Militar de Avaré, extensivos a todos os demais integrantes da
corporação local, em especial àqueles que trabalharam durante
a realização da 23ª FAMPOP, atuando de forma árdua, garantin-
do que o evento transcorresse sem nenhum tipo de incidente,
ainda que sem interferência no patrulhamento rotineiro das ruas
e bairros da cidade.
- Ao Comando da 3ª Cia de Policiamento Militar de Avaré, para
que estude a possibilidade de estar intensificando a ronda poli-
cial no Jardim Presidencial, pedido esse feito a este vereador
por vários moradores da referida localidade.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- À Coordenadoria Municipal do Idoso da cidade de São Paulo, para
que envie a esta Casa de Leis cópia dos projetos em andamento.
- À  Senhora Teresa Abreu Souza, DD. Presidente do  Conselho
Municipal do Idoso da cidade de São Paulo, para que envie a esta
Casa de Leis cópia do regimento interno do Conselho do Idoso.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do Setor Compe-
tente da Administração envie a esta Casa de Leis, cópias comple-
tas da Concorrência Pública de nº 007/05 Processo nº 180/05 e
da Tomada de Preço de nº 013/05 Processo 182/05, para verifica-
ção de eventuais falhas nas publicidades de tais procedimentos.

MOÇÃO DE APLAUSO

ROBERTO ARAUJO  
- À Comissão Organizadora da 23ª Feira Avareense de Música
Popular, a tradicional FAMPOP, evento de grande relevância ao
município que transcorreu nos dias 8, 9, 10 e 11 do corrente no
Ginásio Kim Negrão, e que foi brilhantemente conduzido pelo
atual Secretário Municipal de Cultura e Lazer, “Tônio Chaccon” e
toda sua equipe, e demais colaboradores.

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

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(1326) Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, solicitando ao mesmo que informe a esta casa de
leis a razão pela qual alguns veículos da frota municipal não
apresentam a logomarca da atual administração, como por exem-
plo o veículo Gol placas CPV 4279.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para a Secretaria Municipal de
Transportes para esclarecimentos.
(1329) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente informe esta casa se estão sendo desenvolvidos
programas socio-esportivos junto a população do Bairros Alto e
Vila Esperança, visando a utilização das quadras esportivas
inauguradas no últimos meses, se positivo, que informe qual ou
quais as secretarias responsáveis, bem como, quais os profis-
sionais responsáveis pelas atividades.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para a Secretaria Municipal de Es-
portes para esclarecimentos.
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(1363) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe a esta
Casa de Leis qual foi o valor pago pelo ônibus adquirido recen-
temente para uso da Secretaria Municipal de Esportes, bem como,
o ano do veículo e cópia do recibo de aquisição para que seja
tomado conhecimento de quem o mesmo foi comprado.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para o Setor de Licitações para
providências.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(1330) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe qual a do-
tação orçamentária destinada as despesas de conservação de
estradas vicinais do município, e qual o valor gasto durante o 1º
semestre do ano de 2.005.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para o Departamento de Contabili-
dade para esclarecimentos.
(1333) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente informe esta casa de leis quais são os membros e a
função de cada um dos que compõem o Conselho Municipal do
Meio Ambiente.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente  para esclarecimentos.

GILBERTO DIAS SOARES
(1335) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Vigilân-
cia Sanitária Municipal determine o cumprimento integral da Por-
taria nº 518, de 25 de março de 2004, de lavra do Ministério de
Estado da Saúde, publicado no Diário Oficial da União de 26 de
março de 2004, que obriga os municípios alem de outras entida-
des que enumera, as adequações necessárias ao seu cumpri-
mento, no que se refere ao tratamento por infiltração de água
para o consumo humano suprida por manancial superficial e
distribuída por meio de canalização e da obrigação do monitora-
mento de cianobactérias e cianotoxinas.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para a SABESP para providências.
(1336) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através das secre-
tarias municipais envolvidas no evento FERA -1ª Feira de Espor-
tes Radicais de Avaré, realizada no dia 18 de agosto p.p., no
recinto do Parque Fernando Cruz Pimentel, encaminhe à esta
Casa de Leis, no prazo legal, a prestação de contas do referido
evento.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para a Secretaria Municipal de Tu-
rismo para providências.
(1338) Ao Exmo. Prefeito Municipal no sentido de que nas placas
das obras que estão sendo executadas no seu governo, conste
os seguintes dados: o valor da obra; cronograma, início e térmi-
no da obra; a dotação orçamentária, incluindo a secretaria res-
pectiva; dando publicidade com o gasto dos dinheiros públicos.
Resposta: informamos que estamos estudando a viabili-
dade do requerido.
(1341) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor
competente estude a possibilidade de estar limpando as boca de
lobo do bairro Camargo, e informe á esta casa de leis o anda-
mento destas providencias a médio prazo para que o Legislativo
possa fazer a sua parte pela cidade neste processo, sem estig-
matização.
Resposta: informamos que estamos tomando providências.
(1342) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que proceda estudos
sobre a viabilidade de instalação de aparato para colocação de
bicicletas na Praça da Independência, similar ao instalado no
Paço Municipal, conforme reivindicação dos trabalhadores mais
humildes daquelas cercanias.
Resposta: informamos que cópia do requerimento foi
encaminhado à Secretaria Municipal de Transportes e
Sistema Viário para providências.
(1347) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe a esta
Casa de Leis o motivo do atraso para o repasse do vale - trans-
porte dos funcionários municipais, uma vez que é de direito dos
mesmos já que o desconto é feito mensalmente na folha de
pagamento.
Resposta: informamos que o atraso foi em decorrência
da falta de responsabilidade do Departamento de Re-
cursos Humanos da Prefeitura que não ficou atento ao
término dos vales e também da falta de compreensão da
Empresa de ônibus, que não teve consideração com a
municipalidade.
(1351) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secre-
taria da Educação, seja inserida, se já não existe, palestras
sobre higiene pessoal nas escolas municipais, por parte da Se-
cretaria Municipal da Saúde, com acompanhante periódico.
Resposta: informamos que já estamos fazendo o
reque r ido .

(1353) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secre-
taria Municipal de Transportes e Sistema Viários, informe a esta
casa de sobre o cronograma, metodologia e critérios, inclusive
de prioridades para manutenção e conservação das estradas
rurais de nosso município.
Resposta: informamos que nobre vereador deve estar equi-
vocado e parece carecer de conhecimentos sobre admi-
nistração pública, pois pede cronograma, metodologia
e métodos para a conservação de estradas e é só ir até a
Casa da Agricultura e pedir o índice pluviométrico das
chuvas em nosso município, alertando que não chove da
mesma maneira em toda a cidade, isso sem falarmos das
chuvas torrenciais e as esparsas.
(1350) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que envie a esta Casa
de Leis, cópia do convênio celebrado entre o município e o Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo, para a reforma do prédio
do fórum local, obra que recebe o nº 38, da atual administração.
No mesmo sentido que seja indicada a dotação orçamentária
para a execução das obras.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia da Lei nº 225, de 07 de março de 2002.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(1366) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibili-
dade de criar um departamento na municipalidade que viabilize a
contratação de menores carentes da cidade para prestação de
serviços ao município, haja vista que é grande o número de
crianças e adolescentes carentes vivendo em dificuldade pelas
ruas da cidade.
Resposta: informamos que estamos encaminhando có-
pia do requerimento para a Secretaria Municipal do Bem
Estar Social para providências.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
(1373) Ao Exmo. Prefeito Municipal para que informe a esta
Casa de Leis se na aquisição de veículo destinado ao Corpo de
Bombeiros, conforme Carta Convite de nº 107/2005, endereça-
da à empresa Unifica Veículos e Peças, publicada na edição do
Semanário Oficial na data de 20 de agosto de 2005, foi tomada a
precaução de se observar o benefício da isenção de ICMS para
compra de tal veículo.
Resposta: informamos que não foi tomada nenhuma precaução.

LEIS

Lei nº 760, de 14 de setembro de 2.005
(Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terras)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - Fica o Executivo Municipal autorizado a permutar
uma área de terras de propriedade do Espólio de CARLOS
RAMIRES, com outra área de propriedade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ , conforme descrição abaixo:-
a) área denominada “I”, de propriedade do Espólio de CARLOS
RAMIRES a ser passada para a PREFEITURA MUNICIPAL DE
AVARE.
ÁREA DE TERRAS , com 10,0000 hectares, situada em Avaré-
SP, na Gleba “B” da Fazenda Pinhal, dentro das seguintes medi-
das e confrontações: INICIA no marco nº 28A, cravado a 218,585
metros do marco n°29 do perímetro da Gleba “B” DA Fazenda
Pinhal, na margem da parte remanescente – permuta “B” e mar-
gem da Estrada Municipal Avr 248; deste marco segue na con-
frontação com a parte remanescente – permuta “B” (Matricula
nº 60.569), no rumo 23°20’19”SE, a distancia de 412,756 metros
até o marco n°28C; deste marco deflete a esquerda e segue na
confrontação com a Área Remanescente 2 da Gleba “B” da
Fazenda Pinhal (Matricula n°60.572), no rumo 66°39’41”NE, a
distância de 294,064 metros até o marco n°28D; deste marco
deflete a esquerda e segue na mesma confrontação anterior, no
rumo 23°20’19”NW, a distância de 267,375metros até o marco
n°28E, cravado na cerca da Estrada Municipal Avr.248; deste
marco deflete a esquerda e segue por cerca margeando a Es-
trada Municipal Avr.248, no sentido Avaré – Avenida Donguinha
Mercadante, no rumo 87°01’53”NW, a distância de 328,039 me-
tros até o marco n°28A, marco este que serviu de ponto de
partida e inicio destas divisas e confrontações, objeto da matri-
cula 60.571 do CRI.
b) área denominada “II”, de propriedade da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE AVARE, a ser passada para o Espólio de CARLOS RAMI-
RES.
ÁREA DE TERRAS , contendo 6,00 alqueires ou 14,52 hectares,

situada neste município, na Fazenda Pinhal, com as seguintes
medidas e confrontações: Inicia no
marco nº 20, daí segue rumo 47°23’07”SW, na confrontação
com o caminho de acesso, na  distância de  311,891 metros  até
o marco nº 21, daí deflete à esquerda e segue rumo 20°46’23”SE,
na confrontação com a FEPASA, na distância de 169,253 me-
tros, até o marco nº22, daí deflete à esquerda e segue
rumo20°46’29”SE,  na  confrontação anterior, na distância de
19,992 metros até o marco n° 23, daí deflete à esquerda e segue
rumo 22°51’11”SE, na confrontação anterior, na distância de
60,572 metros, até o marco n°24, daí deflete à esquerda  e
segue rumo 26°17’45”SE, na confrontação anterior na distância
de 119,127 metros, até o marco n°25, daí deflete à esquerda e
segue rumo 50°35’00”NE, na confrontação com a área rema-
nescente de Carlos Ramires. Na distância de 483,858 metros,
até o marco nº 19 – A, daí deflete à esquerda e segue rumo
49°50’33”NW, na confrontação com João Ayres Néias, na dis-
tância de 376,874 metros até o marco 20, marco este de início
desta descrição, objeto da matricula 54.108 do CRI.
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 14 de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LICITAÇÃO

Lei nº 761, de 14 de setembro de 2.005
(Altera a redação da Ementa, bem como do Artigo 1º da Lei nº

393, de 04 dezembro de 2.002, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º  - A Ementa da Lei nº 393, de 04 de dezembro de 2.002,
passa a ter a seguinte redação:-
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com
o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Turismo, e dá outras providências.)
Artigo 2º  -  O Artigo 1º da Lei nº 393, de 04 de dezembro de
2002, passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cele-
brar Convênio com a Secretaria de Turismo do Estado de São
Paulo visando a execução de obras, projetos ou realização de
eventos de natureza turística ou esportiva.
Artigo 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 14 de
setembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

TERMOS DE REVOGAÇÕES

Carta Convite nº. 118/05 Processo nº. 25405
Objeto: Aquisição de 80 (oitenta) urnas mortuárias, sendo elas
adulto e criança, conforme solicitação da Secretaria Municipal
do Bem Estar Social, com fulcro no artigo 49, Caput, da Lei
8.666/93.
Avaré, 30/08/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Concorrência Pública 013/05 Processo nº. 232/05
Objeto: Concessão de uso exploração remunerada do ramo de
bar e afins em espaço público construído junto ao quiosque na
Praça da Paz – Cristo Redentor com fulcro no artigo 49, Caput,
da Lei 8.666/93.
Avaré, 02/09/05 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÕES - DISPENSA

Dispensa de Licitação 083/05 – Processo 259/05
Fica Ratificada a Dispensa de Licitação supra a Empresa Unifi-
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ca Veículos e Peças Ltda, visando aquisição de 03 (três) VW/
Saveiro Ambulância, no valor de R$ 140.685,00(cento e quaren-
ta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), sendo valor unitário de
R$ 46.895,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco
reais), com fulcro no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93.
Avaré, 23/08/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÕES - INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade nº. 013/05 – Processo 239/05
Fica Ratificada a inexigibilidade de Licitação supra a Empresa
Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda objeti-
vando a prestação de serviços artísticos do cantor Zé Rama-
lho , para prestação na XXIII FAMPOP – Feira Avareense de
música popular, no ginásio de Esportes Kim Negrão, no dia 11 de
setembro de 2.005, valor de R$ 68.000,00(sessenta e oito mil
reais), conforme solicitação do Secretário Municipal de Cultura e
Lazer, com fulcro no Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.
Avaré, 17/08/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 014/05 – Processo 240/05
Fica Ratificada a inexigibilidade de Licitação supra a Empresa
Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda objeti-
vando a prestação de serviços artísticos da banda Detonau-
tas , para prestação na XXIII FAMPOP – Feira Avareense de
música popular, no ginásio de Esportes Kim Negrão, no dia 09 de
setembro de 2.005, valor de R$ 55.000,00(cinqüenta e cinco mil
reais), conforme solicitação do Secretário Municipal de Cultura e
Lazer, com fulcro no Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.
Avaré, 17/08/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 015/05 – Processo 241/05
Fica Ratificada a inexigibilidade de Licitação supra a Empresa
Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda objeti-
vando a prestação de serviços artísticos do cantor Guilherme
Arantes , para prestação na XXIII FAMPOP – Feira Avareense
de música popular, no ginásio de Esportes Kim Negrão, no dia 08
de setembro de 2.005, valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil
reais), conforme solicitação do Secretário Municipal de Cultura e
Lazer, com fulcro no Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.
Avaré, 17/08/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade nº. 016/05 – Processo 242/05
Fica Ratificada a inexigibilidade de Licitação supra a Empresa
Marcos Rogério Mioto Promoções Artísticas Ltda objeti-
vando a prestação de serviços artísticos do cantor Fábio Júni-
or , para prestação na XXIII FAMPOP – Feira Avareense de músi-
ca popular, no ginásio de Esportes Kim Negrão, no dia 10 de
setembro de 2.005, valor de R$ 58.000,00(cinquenta e oito mil
reais), conforme solicitação do Secretário Municipal de Cultura e
Lazer, com fulcro no Art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.
Avaré, 17/08/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÕES

Carta – Convite nº. 114/05 – Processo nº. 248/05,  23 de
agosto de 2005, a empresa Emerson Cipriano Pinto Bauru
EPP, valor global de R$ 15.254,66 (quinze mil e duzentos e cin-
qüenta quatro reais e sessenta centavos) objetivando aquisi-
ção de equipamentos para consultório odontológico, conforme
solicitação do Secretário Municipal da Saúde.
Adjudicado em: 29/08/05.

Carta – Convite nº. 115/05 – Processo nº. 250/05,  01 de
setembro de 2005, a empresa Organizações D’ Olinda Ltda
valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), objetivando
aquisição de 500 (quinhentos) caminhões de terra, conforme
solicitação da Secretária Municipal do Bem Estar Social.
Adjudicado em: 06/09/05

Carta – Convite nº. 117/05 – Processo nº. 253/05,  02 de
setembro de 2005, a empresa Home Care Medicinal Ltda,
valor de R$ 14.683,03 (quatorze mil e seiscentos e oitenta e três
reais e três centavos), objetivando aquisição de materiais de
equipamentos para o Pronto Socorro Municipal, conforme solici-
tação do Secretário Municipal da Saúde.
Adjudicado em: 08/09/05

Carta – Convite nº. 119/05 – Processo nº. 255/05,  06 de
setembro de 2005, a empresa Irene Maria da Silva Avaré,
valor global de R$ 17.415,00. Objetivando aquisição de móveis
para as escolas, conforme solicitação da Secretária Municipal
da Educação.
Adjudicado em: 12/09/05.

Carta – Convite nº. 121/05 – Processo nº. 263/05,  02 de
setembro de 2005, a empresa C.S. I – Som e Iluminação Ltda
ME, valor global unitário de R$ 28.900,00 (vinte oito mil e nove-
centos reais), conforme solicitação do Secretário Municipal de
Cultura e Lazer.
Adjudicado em: 06/09/05
Adjudicado em: 23/05/05

Tomada de Preço nº. 018/05 – Processo nº. 243/05, 19 de
agosto de 2.005, as empresas Frigorífico Gouveia Santos
Ltda , valor global de R$ 121.510,00 (cento e vinte um mil e
quinhentos e dez reais) sendo os itens: 01.02e 04 e a empresa
Dáblios Comércio Representações Importação e Expor-
tação Ltda, no valor de R$ 27.810,00 (vinte sete mil e oitocen-

DECRETOS

tos e dez reais), sendo o item 03, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Educação – Central de Alimentação Municipal.
Adjudicado em: 29/08/05

TERMO ADITIVO

Carta Convite nº. 082/05 – Processo nº. 165/05
Fica aditado no valor de R$ 6.067,50 (seis mil e sessenta e sete
reais e cinqüenta centavos), para a empresa Tanaka Comér-
cio de Frutas Ltda ME,  e R$ 6.830,00 (seis mil, oitocentos e
trinta reais) para a empresa Maria Angélica Fonseca Ven-
turini – ME, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão.
assinatura do termo aditivo em: 05/09/05

DECRETO Nº. 1.010 DE 16 de Setembro de 2.005
(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,
D  e  c  r  e  t  a   :-
Artigo 1º  - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos termos do Parágrafo Único do art.
7º da Lei Municipal nº 687 de 29/12/2004, o crédito no valor de R$ 209.000,00 (Duzentos e Nove Mil Reais)  para suplementar as
seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local Códigos G eral Especificação da Despesa V alor
2 Gabinete do Prefeito
02.01.00 Gabinete e Dependências

3.3.90.00 04.122.8005.9094-10 Atividades de Apoio ao Programa 30.000,00
03 Secretaria Mun. Administração
03.01.00 Gabinete Secretario e Dependências

3.3.90.00 04.121.89090.9104-40 Atividades de Apoio ao Programa 20.000,00
09.00.00 Secretaria Mun. Saúde
09.01.03 Depto. Vigilância Epidemiológica

4.4.90.00 10.304.1020.9008-162 Vigilância Sanitária 2.000,00
4.4.90.00 10.305.1025.9010-163 Vigilância Epidemilogica 30.000,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL  DE TURISMO
11.01.00 Fundo Mun. Turismo

3.3.90.00 23.695.7020.9086-212 Ativ. Apoio ao Programa 30.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
13.02.00 Depto. Gestão Cultural

3.3.90.00 13.392.3010.9034-232 Difusão Cultural 70.000,00
4.4.90.00 13.392.3010.9034-233 Difusão Cultural 3.000,00

17. SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
17.01.00 Gab. Secretario e Dependências

3.3.90.00 04.123.8090.8734-266 Manut. Adm. Financeira 24.000,00
TOTAL 209.000,00

Artigo 2º  - O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do artigo 143, da
Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes dotações orçamentárias:
Local Códigos G eral Especificação da Despesa V alor
2 Gabinete do Prefeito
02.03.03 Depto. Assist. ao Trabalhador

3.3.90.00 11.333.4010.9040-21 Ativ. Apoio ao Programa 10.000,00
3 Secretaria Mun. Administração
03.03.01 4.4.90.00 15.122.6090.6093-359 Ampl. Reforma bens móveis 4.000,00
03.03.03 Limpeza Pública Aterro Sanitário

4.4.90.00 15.452.6005.6002-372 Limpeza Pública Domiciliar 4.000,00
03.03.04 Conserv. Praças Pques e Jardins

4.4.90.00 14.452.6010.6122-381 Conserv. Pças Pques e Jardins 5.000,00
9 Secretaria Mun. Saúde

4.4.90.00 10.122.1090.9016-181 Ativ. Apoio ao Programa 32.000,00
10. Secreraria Bem Estar Social
10.01.02 Depro. Programas Sociais

3.3.90.00 08.243.4005.9042-200 Atividades Apoio ao Programa 10.000,00
10.01.03 Depto. Programas Estratégicos

4.4.90.00 08.243.4005.4023-208 Construção Casa Abrigo 10.000,00
10.01.04 Cemitério/ Velório Municipal

3.3.90.00 15.452.6045.6814-345 Manut. Velório Municipal 5.000,00
3.3.90.00 15.452.6045.6822-347 Conserv. Cemitério 6.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES
12.02.00 Depto. de Esportes e Lazer

4.4.90.00 27.812.5005.9053-221 Projetos Apoio ao Programa 30.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
13.01.00 Gabinete Secretario e Dependências

3.3.90.00 13.392.3020.9038-225 Livro Aberto 3.000,00
4.4.90.00 13.392.3010.9033-227 Difusão Cultural 13.000,00
4.4.90.00 13.392.3020.9037-228 Livro Aberto 4.000,00

13.02.00 Depto. de Gestão Cultural
3.3.50.00 13.392.3010.9034-231 Difusão Cultural 73.000,00

TOTAL 209.000,00
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de Setembro de 2005

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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O tradicional desfile cívico foi um dos pontos marcantes na comemoração dos 144 anos de Avaré. O desfile aconteceu no último di a 15
de setembro e contou com a participação das escolas municipais, estaduais e particulares, além de diversas entidades e bandas d e
outras cidades. Neste ano o desfile ocorreu na Rua Rio de Janeiro, isso em virtude do calçadão da Rio Grande do Sul inviabiliza r o

desfile naquele lugar. O tema deste ano foi Usina de Açúcar e Álcool.

Desfile Cívico marca as comemorações
de Aniversário de Avaré
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De 22 a 25 de se-
tembro será realizado
em Avaré o III Moto
Fest, evento que reúne
motociclistas de várias
partes do Estado com
diversas atrações. O
encontro dos motoci-
clistas será no Recinto
da Emapa e contará
com apresentação de
Welling (acrobacias

Moto Fest promete agitar Avaré no fim de semana
com motos), bandas de
rock, gincana, luta de
braço, passeio motoci-
clístico, além de barra-
cas com produtos de
couro, parque de di-
versões e praça de ali-
mentação.

Também será eleita
a Garota Moto Fest, as
inscrições vão até o dia
20 de setembro e po-

derão ser feitas através
do telefone 3732
4522.

O III Moto Fest é
uma organização do
Garras Moto Clube de
Avaré e conta com to-
tal apoio da Prefeitura
da Estância Turística
de Avaré, através da
Secretaria Municipal
de Turismo.

De 29 de setembro a
2 de outubro será realiza-
da em Avaré, no Parque
de Exposições da Emapa,
a Festur (Feira de Servi-
ços Turísticos Regionais).
O objetivo do evento é di-
vulgar o potencial turístico
de Avaré e região. Serão
realizadas palestras, cur-
sos, exposição de produ-
tos regionais, além de apre-
sentações teatrais e shows
musicais. A Festur estará
ocorrendo no Hangar da
Emapa, onde serão insta-
lados os stands dos expo-
sitores. Também haverá a
exposição da Mini City
Tour, onde serão apresen-
tados os modelos do con-
curso escolar de maquetes.
Alunos da rede pública e
municipal acompanharão a
apresentação de uma peça
teatral, sempre focando o
tema turismo

No Centro de Con-
venções do Parque estará
acontecendo a abertura e
palestras.

A abertura, no dia 29 de

Feira de Turismo será
realizada em Avaré

setembro, às 19 horas, con-
tará com uma palestra mi-
nistrada por um técnico do
Sebrae, com o tema “A Im-
portância da Integração e
Regionalização do Turismo”.

No dia 30 acontece a
apresentação da Mini City
Tour, apresentações tea-
trais, dança, mágicos, som-
bras, capoeira, entre ou-
tros. Ás 19 horas será rea-
lizada a palestra com Luiz
Fernando de Oliveira, so-
bre o tema “Técnicas em
Recreação para Hotela-
ria”. Haverá também o cur-
so “Motivando Sua Em-
presa Para o Sucesso”,
ministrado por Reinaldo
Messias.

No dia 1º de outubro
cerca de 4 mil alunos das
redes publica e particular
participarão da Gincana
com o tema “A Importân-
cia do Turismo”. Ás 9 ho-
ras será realizado o curso
sobre Técnicas em Ra-
pport e Oratória, ministra-
do por Claudio Veles, da
ACIA. Também será rea-

lizada a Oficina de Even-
tos, com Carlos Leal Ro-
drigues.

No dia 2 de outubro o
evento será aberto com um
passeios ciclístico e cami-
nhadas, que sairão de pon-
tos turísticos com destino
ao Recinto da Emapa. Du-
rante o período da manhã
estará acontecendo a Ação
Comunitária, com uma
equipe da Secretaria da
Saúde verificando pressão,
ginástica laboral e cuidados
com a voz. Às 10 horas
acontece o festival de pipas.
Logo em seguida será rea-
lizado o desfile com roupas
da Reciclarte que terminará
com a apresentação da
Omega Dance e o show de
Luciana Tegani e Lito.

A realização da Festur
é uma parceria entre Se-
cretarias Municipais de
Turismo, Educação, Indus-
tria e Comércio, Meio
Ambiente, Saúde e Cultu-
ra, Acia, Sebrae, SEC,
Microlins, Faculdade Edu-
vale e Motofic.

A partir de segunda-
feira (dia 19/09), até
sexta-feira (dia 23/09)
estará acontecendo a
Semana Nacional do
Trânsito. O tema deste
ano define a preocupa-
ção do Conselho Naci-
onal de Trânsito e dos
órgãos e entidades que
compõe o Sistema Na-
cional de Trânsito, com
a principal figura das
vias de trânsito – o pe-
destre. O tema é “No
Trânsito Somos Todos
Pedestres”, sendo assim
inclui cada cidadão
como responsável pelo
bem-estar dos seus se-
melhantes.

Em Avaré o evento é
organizado pelo Depar-

Semana do Trânsito em Avaré
será aberta no dia 19 de setembro

tamento Municipal de
Trânsito e contará com
palestras durante toda a
semana no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Kim
Negrão. A abertura será
nesta segunda-feira (dia
19) com uma
carreata, às
15 horas,
com todos os
participantes
do evento.
Em todos os
dias, sempre
às 19h30, no
Ginásio Kim
N e g r ã o
acontecerão
pa les t r as
com repre-
sentantes da
Polícia Mili-

tar, Departamento Muni-
cipal de Trânsito, Centro
de Formação de Condu-
tores e com o Delega-
do Jorge Cardoso de
Oliveira, responsável
pela área em Avaré.

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 78/2005
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de
Avaré, convoca classificado em concurso pú-
blico para o cargo de AGENTE DE SERVIÇO
DISCIPLINAR  do Concurso Público homologa-
do pelo Decreto nº 379 de 16/10/2002, publica-
do em 18/10/2002, prorrogado através do De-
creto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/
09/2004:
Class. Nº Ins. Nome
13º 03540 Ricardo Angstmann
14º 01830 Alexandre de Oliveira Gomes
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, impli-
cará na desistência da vaga.
Avaré, 14 de setembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 79/2005
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de
Avaré, convoca classificado em concurso pú-
blico para o cargo de PSICOLOGO do Concur-
so Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorro-
gado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004,
publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Ins. Nome
04º 06073 Ana Luiza Bersi do Val
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, impli-
cará na desistência da vaga.
Avaré, 14 de setembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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O mineiro Bilora, de
Contagem/MG foi o
grande vencedor da 23ª
Fampop (Feira Avare-
ense de Música Popu-
lar), evento que termi-
nou no último domingo
(dia 11/09) no Ginásio
Municipal de Esportes
Kim Negrão, em Avaré.
Depois de quatro noites

Música de Minas Gerais fica com o
primeiro lugar da 23ª Fampop

de festival os resultados
foram acima do espera-
do, tanto em termos de
público como em rela-
ção ao nível musical.

A música Calango
da Cidade do mineiro
Bilora ficou com o pri-
meiro lugar e levou o
prêmio máximo de R$ 9
mil. Em segundo lugar

ficou o reagee Moçam-
bique, de Beto Santos,
de Guarulhos/SP. A ter-
ceira colocada foi Esse
Fogo Chamado Desejo,
do paulistano Ito More-
no.

A melhor música
avareense foi Canção de
Estrada, de Wilson Tei-
xeira, que levou o prê-
mio de R$ 2 mil. O prê-
mio de aclamação po-
pular ficou para a músi-
ca avareense Numa Só
Palavra, de Ronaldo
Peres. O prêmio de me-
lhor música instrumental
foi para Jornada a Lo-
thórien, do campineiro
Gabriel Rezende. O
melhor instrumentista foi

o guitarrista, Mauricio
Silva, da música Jorna-
da a Lothórien. O prê-
mio de melhor arranjo
ficou com Muitas Tar-
des, de Márcia Tauil. A
melhor interprete da 23ª
Fampop foi Carla Mau-
es, que interpretou a
música Entre Outras
Coisas, de Floriano
Santos, de Belém/PA.

A 23ª Fampop tam-
bém premiou as torcidas
participantes e o primei-
ro lugar ficou com o
Cebrac, em segundo o
Tiro de Guerra e em ter-
ceiro a Faculdade Edu-
vale. O prêmio de me-
lhor projeto entre as tor-
cidas foi para a escola
Cia de de Música.

No encerramento
de cada noite do festi-
val os shows agitaram o
excelente público pre-
sente. Na primeira noi-
te, Guilherme Arantes
encerrou a pré-elimina-
tória avareense com um
show que fez uma re-
trospectiva da carreira
do artista, com grandes
sucessos do passado.
Na primeira eliminatória

trando todo seu roman-
tismo em um show que
foi uma super produção.
No encerramento, Zé
Ramalho fechou festival
um show impecável, fa-
zendo o público cantar
junto seus grandes su-
cessos.

A 23ª Fampop, pro-
movida pela Secretaria
Municipal de Cultura,
contou com o incentivo
do prefeito Joselyr Sil-
vestre e foi considerada
um grande sucesso,
mantendo as tradições
do festival em revelar
novos talentos.

o show de encerramen-
to foi com Detonautas,
que agitou o público jo-
vem da Fampop com
rock de alta qualidade.
Na segunda eliminatória
o show de encerramen-
to com Fábio Júnior en-
cantou o público mos-

Bilora foi o vencedor da 23ª Fampop

Canção de Estrada, de Wilson Teixeira, foi a
melhor música avareense

Ronaldo Peres, com Numa Só Palavra, ganhou o
prêmio de Aclamação Popular

Durante as quatro noites do festival, um grande
público compareceu no Ginásio Kim Negrão

Show de Guilherme
Arantes

Show de Fábio Júnior

Show de Detonautas

Show de Zé Ramalho
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