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ANO V Nº 203

Prefeitura interliga Seme Jubran a
vicinal Avaré/Itatinga
A Prefeitura de Avaré está implantando o
prolongamento da Rua
Seme Jubram, no Jardim
Paraíso, até a estrada vicinal Avaré/Itatinga. O
prolongamento cria uma
nova possibilidade de
acesso ao centro para
quem vem de Itatinga ou
de áreas rurais locais.
O prolongamento
também viabilizará um
maior desenvolvimento
do Jardim Paraíso e ad-

jacências, pois criará
possibilidades de maior
urbanização. Sendo assim haverá uma maior
geração de investimentos imobiliários e consequentemente oferta de
mão de obra, considerando-se que essa via
pública e adjacências
localizam-se dentro do
perímetro urbano de
Avaré, de acordo com
a Lei Municipal nº 288
de 1998.

Melhoria nas Pontes – A Prefeitura da
Estância Turística de Avaré está
providenciando a pintura nas pontes da
cidade. A medida foi tomada para que tais
pontes possam estar melhor sinalizada,
garantindo a segurança de motoristas e
pedestres, além de embelezar a cidade.

Abertura dos Jogos das
Indústrias agita Ginásio
Kim Negrão
Página 7

Prefeitura nivela lajotas de ruas e avenidas
Funcionários da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré estão providenciando o nivelamento de ruas e avenidas da cidade. O
trabalho está sendo
intensificado na
Av e n i d a
Major
Rangel, de fronte
ao Terminal Rodo-

viário Urbano. O
local estava bastante crítico com a
pista da avenida
bastante ondulada
em virtude do grande tráfego de ônibus. Com o novelamento o trágefo de
ônibus circular pelo
local passa a ser
mais seguro.
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TRÂNSITO

COMUNICADO
Pedro Luiz de Souza, Secretário Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
“Implantar conjunto semafórico no cruzamento da Rua Mato Grosso com Rua Piauí”.
Justificativa: Tratando-se de local com grande densidade de
tráfego nas duas extremidades, bem como localiza-se em proximidade de escola e área de grande trânsito de pedestres.
Pedro Luiz de Souza
Secretário Municipal de Transporte e Sistema Viário
LEGISLATIVO

Sessão Ordinária dia 09/05/05
(Obs:- Requerimentos direcionados ao Chefe do Executivo, já com as devidas respostas)
REQUERIMENTOS
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(698) Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, solicitando ao mesmo que informe a esta casa de leis
se já conclui os novos estudos sobre o projeto que equipara o
cargo de Engenheiro Agrônomo aos demais profissionais de
nível superior pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal.
Resposta: informamos que os estudos ainda estão sendo
realizados.
(699) Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando ao mesmo que informe a
esta casa de leis como estão as negociações com o Governo
Estadual através da Secretaria de Segurança Publica, que visa
a doação de terreno para a construção de um novo prédio para
o Instituto Medico Legal e Criminalística em nossa cidade.
Resposta: informamos que a Municipalidade só está
aguardando a aprovação de projeto de lei que se encontra nessa Casa para que o Estado possa dar andamento a
construção do prédio.
(700) Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré,
criado pela Lei municipal nº 037/2001 e Registrado no
Livro de Jornais Oficina Impressora Empresas de
Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17 (dezessete)
em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação às
sextas-feiras, podendo ser retirada em bancas de
jornais e repartições públicas.
Tiragem: 3.000 exemplares

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 1810
3711-2555
semanarioavare@yahoo.com.br
Diretor Presidente: Rodivaldo Ripoli
Diretor Vice Presidente: João Batista Leme
Diretor Responsável: João Luiz Ramalho
IMPRESSÃO: MARIA CANDIDA
GUTIERRES DOS SANTOS - ME
GRÁFICA E EDITORA
RUA 9 DE JULHO, 1094 - CENTRO - ITAÍ - SP
FONE: (14) 3761-2298 / 9707-7877

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

de Avaré, solicitando ao mesmo que informe a esta casa de leis
sobre a possibilidade de estar adquirindo um triturador de galhos e ramadas.
Resposta: informamos que estamos estudando o caso.
(701) Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, solicitando ao mesmo que informe a esta casa de leis
qual será o local onde deverá ser construído o novo obelisco,
que marca a elevação do município a Estância Turística, uma
vez que o existente no largo São João foi destruído por esta
administração.
Resposta: informamos que estamos estudando um lugar
melhor para a construção do monumento e com certeza
até o final do mandato ele estará construído.
ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE
(703) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que informe esta casa
se os veículos leiloados dias atrás, tidos como sucatas, tiveram
seus documentos baixados junto ao Departamento Estadual de
Trânsito, e ainda, que seja enviada relação contendo as placas
e o código do RENAVAM, dos respectivos veículos.
Resposta: informamos que estamos encaminhando cópia do requerimento ao Setor de Patrimônio, para esclarecimentos, mas se a Vereadora desejar poderá requerer
diretamente ao Ciretran.
(704) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal da Fazenda, informe esta casa, qual o critério adotado para apurar a alíquota de cobrança da Taxa de Iluminação
Pública, bem como, qual o montante arrecadado com a referida
taxa, entre os meses de janeiro e abril do corrente ano.
Resposta: informamos que a referida taxa foi criada na
administração passada, portanto desconhecemos quais os
critérios foram adotados para apuração das alíquotas.
(707) Ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
para que através do setor competente, encaminhe a esta casa,
cópia do Processo Licitatório, referente convite 12/2005 adjudicado em 23/02/2005, contrato nº. 030/05, da empresa C.M. Locação de Máquinas e Terraplanagem Ltda, conforme publicação
no Semanário Oficial do Município, em 18/03/2005.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia do requerimento ao Setor de Licitações para que providencie
os documentos solicitados.
(735) Ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Esportes, para que providencie alimentação adequada a qualquer equipe desportiva da cidade que venha a se deslocar a
outro município para representar Avaré em competições esportivas. Tal pedido se justifica em razão desta vereadora ter recebido denuncia de que crianças teriam saído de Avaré para disputar o Circuito Regional Botucatuense, no sábado, dia 7 de
maio, e não receberam alimentação adequada.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal de Esportes, para providências.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
(705) Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando que o Ilustre Chefe do Executivo determine a convocação da servidora Fabiana
Cristina de Oliveira, que trabalha no Camping Municipal de Avaré, a fim de que a mesma preste esclarecimentos ao Legislativo
a respeito de denúncias de irregularidades no setor envolvendo
o secretário municipal de Comunicação, Rodivaldo Rípoli, conforme assunto veiculado na mídia local.
Resposta: informamos que essa casa de Leis pode convocar a funcionária diretamente.
(706) Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando, dentro do prazo
regimental de 15 dias, para que determine aos responsáveis
pelo Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde o
fornecimento de relatório detalhado constando todos os medicamentos que deram entrada na Prefeitura até a presente data,
incluindo os remédios da Cesta Básica da Fundação para o
Remédio Popular (FURP).
Resposta: informamos que encaminhamos cópia do requerimento ao responsável pelo Setor de Almoxarifado
para resposta, entretanto esclarecemos que estamos
melhor estruturados que a Administração passada, na
sua gestão como Secretária Municipal de Saúde, quando comprava medicamentos para obesos não carentes.
(708) Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando, dentro do prazo
regimental de 15 dias, seja enviada para acurado exame desta
Casa Legislativa a seguinte documentação referente ao setor
financeiro de Saúde do Município:
-Cópias de todas as Notas Fiscais - vencidas e a vencer referentes à compra de medicamentos pela Prefeitura de Avaré,
no período compreendido entre 01.01.2005, em ordem cronológica, até a presente data;
-Cópias de todos os processos de licitação da Secretaria Muni-

cipal da Saúde feitos para compra de medicamentos no mesmo
período;
-Cópias de todas as compras de medicamentos feitas também
no mesmo período pela Prefeitura e que foram dispensadas de
licitação.
Resposta: informamos que é impossível encaminhar dentro do prazo de 15 dias, toda a documentação, por esse
motivo solicitamos para que os Nobres Vereadores compareçam até o Departamento de Contabilidade onde estará acessível.
(737) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, informe a esta Casa de Leis quais os
critérios (e razões) que estão sendo utilizados para os cortes de
árvores que vêm ocorrendo no município nos últimos dias.
Resposta: informamos que as podas e cortes são necessários, e foram autorizados por mim, com supervisão da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
(738) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal da Educação, informe a esta Casa de Leis o porquê
dos veículos da frota municipal que prestam serviços à referida
pasta, estarem sendo utilizados por pessoas não ligadas ao
setor, conforme denuncias e constatações chegadas a esta
vereadora.
Resposta: informamos que desconhecemos tais fatos,
aproveitamos para solicitar a Nobre Vereadora que apresente por escrito a denúncia e as citadas constatações,
para que possamos tomar as devidas providências.
(739) Ao Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de
Leis um Projeto de Lei que visa coibir o nepotismo em nosso
município, a exemplo do que vem ocorrendo na Câmara dos
Deputados onde tramita projeto de lei nesse sentido.
Resposta: informamos a Nobre Vereadora que conhece
bem o nepotismo, pois, quando a mesma era Secretária
da Saúde, contratou parentes, inclusive de outros municípios, e que estamos estudando Projeto de Lei sobre o
assunto.
APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(709) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor
competente, tome as devidas providências quanto à falta de
funcionários para cuidar dos dois banheiros públicos da Praça
de Alimentação.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia à concessionária para providências.
(710) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor
competente, estude a possibilidade de eliminar as depressões
que existem na Avenida Pinheiro Machado, bem como a colocação da pavimentação asfáltica na Rua Jango Pires e na Avenida
Pinheiro Machado.
Resposta: informamos que tomamos ciência e estaremos
tomando as providências.
GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(740) Ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
estar implantado Escolinhas de Futebol em todos os bairros da
cidade.
Resposta: informamos que as escolinhas estão em plena
atividade.
GILBERTO DIAS SOARES
(715) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor
competente, determine que seja procedida vistoria no imóvel
situado à Avenida Major Rangel, na antiga Estação Ferroviária,
onde várias famílias estão alojadas, sem qualquer saneamento
básico, segundo informações, os moradores daqueles prédios
estão fazendo suas necessidades fisiológicas dentro de um
dos cômodos.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, para providências.
(716) Ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que
determine para que sejam procedidas fiscalizações em todo o
comércio do município, em relação às empresas que estão em
situação fiscal irregular.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal da Fazenda, para providências.
JÚLIO CÉSAR THEODORO
(718) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, venha a fazer estudos no
sentido de resolver o problema das pessoas que pernoitam de
fronte a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Jardim Paineiras.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, para providências.
(723) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor
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competente, informe se existe autorização para a construção e
ocupação da casa de tábuas e da barraca (cobertura de lona
debaixo de uma árvore), localizadas no meio do mato no loteamento abaixo do Posto Bizungão. Em caso negativo, que sejam
tomadas as devidas providências, visto que a ocupação das
referidas “moradias”, é motivo de preocupação aos moradores
do loteamento.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, para providências.
(724) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor
competente, tomes as devidas providências quanto às casas
localizadas à Rua Sergipe nº. 1266 e 1272, visto que as mesmas
estão abandonadas e servindo de moradia para andarilhos, o
que provoca insegurança aos moradores da vizinhança.
Resposta: informamos que encaminhamos cópia a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, para providências.
ROBERTO ARAUJO
(742) Ao Prefeito Municipal para que através do Setor Competente da Administração informe a esta Casa de Leis quais as
providências adotadas com relação à indicação de nº. 148/05.
Resposta: informamos que tomamos ciência do requerimento e encaminhamos cópia do mesmo ao Sr. Eliezer
Colla, para providências.
ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
(729) Considerando que “Agente Jovem em Desenvolvimento” é
um programa federal de assistência social destinado a jovens
entre 15 e 17 anos, visando o seu desenvolvimento pessoal,
social e comunitário em consonância com o Sistema Único de
Assistência Social e política para juventude, que seja oficiado
ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações:
1)A administração pública aderiu a esse programa através da
Secretária Municipal?
Em caso Positivo:
a) Quais são as ações desenvolvidas para os agentes jovens?
b) Quantos adolescentes estão participando deste programa?
Em caso negativo:
a) Qual o óbice?
b) Qual a política pública para juventude foi implantada pela administração?
Resposta: informamos que o município ainda não aderiu ao referido programa, salientamos que estamos encaminhando cópia a Secretaria Municipal do Bem Estar
Social, para providências.
(730) Ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Silvestre,
solicitando as seguintes informações:
1. Existem estudos ou projetos para a implantação de uma Ciclovia em nossa cidade?
2. Se positivo, em complementação ao requerimento, solicito que
o projeto seja integrado no orçamento do ano que segue.
Resposta: informamos que estamos estudando a implantação de uma ciclovia, e com certeza o projeto será integrado no orçamento.
(732) Ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Silvestre
solicitando as seguintes informações: 1) A administração pública aderiu a esse programa através da Secretária Municipal?
Em caso Positivo:
a) Quais são as ações desenvolvidas para os portadores de
deficiência?
b) Quantos portadores de deficiência estão sendo atendidos
por esse programa?
Em caso negativo:
a) Qual o óbice?
b) Qual a política pública para os portadores de deficiência foi
implantada pela administração?
Resposta: , informamos que ainda não aderimos ao programa, mas estamos encaminhando cópia a Secretaria
Municipal de Bem Estar Social, para providências.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MAIO DE 2005

aos locais de realização de eventos promovidos pela Prefeitura
da Estância Turística de Avaré.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
(314) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viário, sejam tomadas as
devidas providências quanto à sinalização da passagem de
pedestres nas ruas Érico Veríssimo, Moacir Silveira, Sebastião
G. Garcia, Francisco A. Oliveira e Danton Jobim, todas na Brabância.
(315) Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade de denominar um dos próprios do Município (Rua, Praça, etc),
com o nome do saudoso comerciante Sr. ANTONIO ROSSITO.
ROBERTO ARAUJO
(316) Ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Silvestre, para que através do setor competente, tome as devidas
providências quanto à limpeza da casa abandonada, localizada
na Praça Virgínia Ferezin D’ Agostinin nº 136 - Bairro “Brasil
Novo”.
(317) Para que através do Departamento Competente da Administração, estude a possibilidade de estar fornecendo cestas
básicas para os servidores da Zona Azul.
REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Poder Executivo
aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Resposta)
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
(781) Que o projeto de Lei Complementar nº 74/2005, que CRIA
O BÔNUS TEMPORÁRIO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL - ENSINO
FUNDAMENTAL, seja apreciado e votado em regime de urgência, requerendo para tanto a convocação de duas Sessões
Extraordinárias para apreciação da matéria nos termos do inciso II, Parágrafo 3º do artigo 10 da LOMETA.
(782) Votos de parabenizações ao Ilustríssimo Senhor Pedro
Paulo de Almeida Dutra, MD. Presidente do Instituto Mineiro de
Direito Administrativo, pela realização do IV Congresso Mineiro
de Direito Administrativo, ocorrido nos dias 18 a 20 de maio de
2005 na cidade de Belo Horizonte - MG.
(783) Votos de parabenizações ao Excelentíssimo Senhor Carlos Ayres de Brito, MD. Ministro do Supremo Tribunal Federal,
pela brilhante palestra proferida durante a conferência de encerramento do IV Congresso Mineiro de Direito Administrativo,
ocorrido nos dias 18 a 20 de maio de 2005 na cidade de Belo
Horizonte - MG.
(784) Votos de parabenizações ao Excelentíssimo Senhor Antonio Carlos Pannunzio, MD. Presidente da Comissão Executiva
Estadual do PSDB, pela realização VIII Encontro Estadual do
PSDB -SP, ocorrido no dia 21 de maio de 2005 na cidade de São
Paulo - Capital.
(785) Votos de parabenizações a Diretoria da Colônia Espírita
Fraternidade, pela inauguração da unidade de educação denominada “Casa da Educação Elvira Fernandes Tezza”, ocorrida
no dia 21 de maio de 2005 em nossa cidade.
(786) Votos de parabenizações a Ilustríssima Senhora Mirthes
Yara de Freitas Vieira, pela sua reeleição junto a presidência do
CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
(816) Que seja oficiado ao Corpo de Bombeiros de Avaré para
que providencie averiguação em algumas casas noturnas da
cidade, pois segundo denuncias chegadas a esta Casa de Leis,
existem estabelecimentos funcionando em situação precária,
sem as devidas normas e equipamentos exigidos por lei, no que
tange, principalmente, a garantia da segurança de seus freqüentadores.
(817) A Mesa Diretora desta Casa de Leis, para que junto ao seu
Departamento Jurídico estude a possibilidade de estar encaminhando denúncia junto ao Ministério Público por danos morais
cometidos contra a Vereadora e 1ª Secretária Marialva Araujo
de Souza Biazon.
(788) Pesar falecimento Sra. MARIA THEODORO PEPE

INDICAÇÕES
GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
(311) Para que através do setor competente, tome as devidas
providências quanto à limpeza da casa abandonada, localizada
na esquina das ruas Bandeirantes com Major Toledo, no Bairro
Bonsucesso.
(312) Ao Prefeito Municipal, para que através do setor competente, providencie a instalação de bancos na Praça do Cristo.
(313) Para que junto ao setor competente, estude a possibilidade de regulamentar um local para ponto de moto-taxi, próximo

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
(789) Ao Delegado Seccional de Polícia Civil de Itapeva, Dr. Hamilton Antônio Gianfratti, votos de cumprimentos e parabenizações pela sua honrosa participação no Dia dos Consegs, comemorado no último dia 10 de Maio na Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, oportunidade em que V.Sa. expôs
ao público com excelência o funcionamento de um Conseg e
seus benefícios em prol da segurança pública.
(790) Ao Major PM Álvaro Stuchi, do 12º Batalhão de Policiamento do Interior, sediado em Botucatu, votos de cumprimentos e

parabenizações pela sua honrosa participação no Dia dos Consegs, comemorado no último dia 10 de Maio na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
(791) A Ilma. Presidente do Conselho Comunitário de Segurança
de Avaré (Conseg), Sra. Mirthes Yara de Freitas Vieira, votos de
parabenizações pelo brilhante evento promovido na Câmara
Municipal de Avaré, na data de 10 de Maio último, dia em que se
comemora em nível estadual o Dia dos Consegs.
(792) Efusivas parabenizações ao Sr. JOÃO VALTER, Diretor
Regional do SESI - Serviço Social da Indústria, pela Cerimônia de
Abertura dos 58º Jogos Industriários do SESI (JOIS), realizada dia
20 p. passado, no ginásio municipal de esportes “Kim Negrão”.
GILBERTO DIAS SOARES
(794) À Associação dos Funcionários da SABESP , parabenizando-os pelo brilhante evento realizado no dia 15 de maio p.p.,
para arrecadação de dinheiro para a campanha do agasalho, No
mesmo sentido, seja estendido aos atiradores do tiro de Guerra,
pela participação naquele evento,
(795) Que sejam enviadas cópias da Lei e do Projeto de Lei (todo
o processo), de criação do Parque André Hin, ao Ministério do
Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, IBAMA,
DPRN, Greenpace e Ongs Ambientalistas Nacionais ( em número
de quatro), para as providências cabíveis.
(796) Que seja oficiado o IAMSPE, solicitando que informe porque em Avaré há falta de leitos, pois segundo usuários, vários
pacientes estão sendo internados em área de isolamento, juntamente com pacientes portadores de doenças contagiosas.
(797) Ao Conselho Municipal de Merenda Escolar, para que informe sobre o seu parecer sobre a terceirização da merenda
escolar.
(798) Ao FUNDEF, para que informe a esta Casa de Leis, quais
os critérios para a terceirização da merenda escolar, tendo em
vista que no governo municipal anterior, houve uma abrupta
melhoria na merenda escolar.
(802) Ao Departamento Jurídico desta Egrégia Casa Legislativa,
solicitando que os mesmos estudem se é cabível uma demanda
judicial, nos casos de vetos apresentados sem as devidas razões do veto, ou seja, sem demonstrar inconstitucionalidade ou
falta de interesse público. Em caso afirmativo, que sejam tomada
as devidas providencias judiciais cabíveis.
(803) Que sejam oficiadas as Polícias Civil e Militar de Avaré,
afim de coibir danos ao imóvel de propriedade de Maria Lemos
de Moura Leite, situado na Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes, devido as “algazarras”, que ocorrem nas proximidades, especialmente nos finais de semana e feriados.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
(804) À Secretaria Municipal da Cultura e Lazer, alertando sobre
a realização do “Arraiá do Nhô Musa” na Concha Acústica, pois
devido á grande concentração de pessoas procedentes de todos ao pontos da cidade, há dificuldades no policiamento.
(805) À SABESP, solicitando que sejam efetuados reparos na
caixa de esgoto localizada na entrada do pontilhão da Brabância, sentido centro-bairro, visto que o desnível da mesma causa
grande incomodo aos motoristas, podendo causar acidentes.
(806) À Secretaria Municipal da Educação, comunicando a realização do CONCURSO DE REDAÇÃO “ÁLVARO VALLE”, promovido pela Partido Liberal de São Paulo (PL), destinado à participação de alunos da rede pública e particular de ensino
(807) À todas as Escolas Particulares e da Rede Estadual de
Ensino Fundamental, Médio e Superior do município, comunicando a realização do CONCURSO DE REDAÇÃO “ÁLVARO VALLE”, promovido pela Partido Liberal de São Paulo (PL), destinado
à participação de alunos da rede pública e particular de ensino.
(808) Pesar falecimento Sr. ANITO VELO.
(809) Pesar falecimento Sr. GABRIEL ANDRÉ DOMINGUES ARNEZ
(810) Que seja oficiado efusivas parabenizações aos Professores Vagner Bertoli e Marco Antonio Ragazzi, bem como aos
alunos do 3º e 4º períodos do curso de Direito da Faculdade
Eduvale, que na última terça-feira, foram visitar o Museu do
Crime na Academia de Polícia de São Paulo e a Assembléia Legislativa de São Paulo, onde melhor conheceram o Legislativo
Paulista.
(811) Pesar falecimento Sr. JOÃO PEDRO MARTINS.
(820) À Gerência da Nossa Caixa de Avaré para que informe a
esta Casa de Leis qual o capital de giro disponível pela agência
para o comércio do município, qual a taxa de juro mensal, em
quanto tempo são disponibilizadas as parcelas e se existe carência.
ROBERTO ARAUJO
(814) Que seja organizada por esta casa uma solenidade comemorativa aos 60 anos do Final da II Guerra Mundial.
(821) Votos de parabenizações ao artista avareense JOSÉ
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EDUARDO GRASSI, pela belíssima exposição de quadros que
vem acontecendo no Emporium Café.
(823) Votos de parabenização aos novos dirigentes do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp),
Doutor Professor Antônio Ribeiro Júnior, Supervisor, e Doutor
Professor Celso Vieira de Souza Leite, Vice-Supervisor.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida a
toda a população para a Audiência Pública de Prestação de
Contas do 1º Quadrimestre de 2005 da atual Administração deste Poder Legislativo.
A Audiência será realizada no dia 31 de maio de 2005, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, às 17:00 horas.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ATO DA MESA Nº 24/2005
(Disciplina a utilização de uniforme pelos funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré)
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E
LEGAIS,
D E C L A R A:Art. 1º - Os funcionários da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, nos dias de Sessões Ordinárias, Solenes ou
especiais deverão comparecer devidamente uniformizados, visando facilitar a identificação e manter a padronização.
Art. 2º – Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 10 de
Março de 2.005.
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente
ROSANA A. UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1ª Secretaria
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2.º Secretário
GILBERTO DIAS SOARES
Tesoureiro
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré, na data supra.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 004/2005
(Dispõe sobre a recomposição dos membros da Comissão de
Constituição Justiça e Redação e dá outras providências)
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, no uso de
suas atribuições Regimentais e Legais DECLARA:
Considerando o pedido a renúncia de membro da comissão de
Constituição, Justiça e Redação, formulado pelo Vereador Geraldo Laudemir Urbano da Costa;
Considerando que o membro substituto Vereador Luiz Otávio
Clivatti, ao ser comunicado da renúncia formulada pelo Vereador Geraldo Laudemir Urbano da Costa, declinou-se de assumir
a referida atribuição;
Considerando que na Sessão Ordinária do dia 16 de maio de
2.005, foi realizada eleição pelos membros da Câmara e foram
eleitos os Vereadores Julio César Theodoro como membro da
comissão e o Vereador Aparecido Fernandes Junior como membro substituto, fica assim recomposta a Comissão:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO: Vereadores Rosangela Paulucci Paixão Pereira – PMDB – Julio César
Theodoro – PL - Gilberto Dias Soares – PSB – Membro Substituto – Aparecido Fernandes Junior – PSDB;
Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 16 de maio de 2.005.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 20 de
Maio de 2.005
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

Resolução nº 318/2005
(Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com
a UNIMED de Avaré, visando a implantação do Projeto Felix na
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré)
A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, usando de
suas atribuições Regimentais e Legais RESOLVE:
Art. 1º - Fica a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
autorizada a firmar convênio com a UNIMED DE AVARÉ, visando
o desenvolvimento de atividades conjuntas, de inclusão digital
para crianças carentes do Município de Avaré, nos termos da
minuta em anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 24 de
Maio de 2005.
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente
ROSANA A. UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1ª. Secretária
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2.º Secretário
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREDIRA
Secretário-Diretor Geral

Projeto de Resolução n.º 16/2005;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária de 23/05/2005.

RESOLUÇÃO N.º 319/2005
(Dispõe sobre criação do cargo de Assessor Parlamentar da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, e dá outras
providências)
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA
DE AVARÉ no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE:Art. 1.º. Fica criado no Anexo II da Resolução nº 279/2003, o
Cargo de Assessor Parlamentar, cuja admissão e exoneração é
de livre provimento, observando-se o seguinte quadro:
QUANTIDADE DENOMINAÇÃO DO CARGO REFERÊNCIA
05
Assessor Parlamentar
08
Art. 2o. Os vencimentos atribuídos ao presente cargo é no valor
correspondente a referência 08 da Lei n.º 551, de 26 de fevereiro de 2.004.
Art. 3o. O desempenho das funções e atribuições do cargo acima
serão determinados por Ato da Mesa da Câmara Municipal.
Art. 4o. As despesas decorrentes da presente Resolução, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 01.02.0031.80.11.00-01.122.402.2.002.
Art. 5o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 24 de
Maio de 2005.

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar n.º 55, de 24 de maio de 2.005
(Cria Bônus Temporário do Magistério Municipal – Ensino Fundamental)
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 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 criado o Bônus Temporário do Magistério Municipal concedida de forma remunerada aos servidores que constituem o Quadro do Magistério Municipal de Avaré do Ensino
Fundamental e atuam nesta modalidade de ensino.
Artigo 2º:- Havendo saldo remanescente dos 40% (quarenta
por cento), dos recursos do FUNDEF, este poderá ser concedido aos servidores do Quadro do Magistério Público Municipal do
Ensino Fundamental.
Artigo 3º:- O pagamento do Bônus Temporário do FUNDEF pode
ser mensal, bimestral ou semestral quando houver saldo remanescente do final do exercício vigente, respeitando a carga horária semanal.
Parágrafo 1º:- Quando os servidores do quadro do Magistério
Municipal estiverem atuando em 2 (dois) cargos do Ensino Fundamental, perceberão Bônus Temporário pelos dois cargos,
mesmo sendo um dos cargos em caráter de substituição.
Parágrafo 2º:- Os servidores do Quadro do Magistério do Ensino Fundamental que possui carga horária semanal inferior a 20
horas/aula nesta modalidade de ensino, perceberão Bônus do
FUNDEF proporcional a 1/20 avos.
Artigo 4º:- Farão jus ao Bônus do Mês, os servidores do Quadro do Magistério Municipal atuantes no Ensino Fundamental que
obtiverem freqüência de 100% (cem por cento) no referido mês.
Artigo 5º:- Não se enquadram como ausência para recebimento do Bônus Temporário:
I- Nojo
II- Gala
III- Convocação do TER
IV- Convocação Judicial
V- Licença Gestante
VI- Licença Profilática
VII- Falta Abonada
VIII- Doação de Sangue
IX- Licença Prêmio
X- Licença Amamentação;
XI- Intimação Policial.
Artigo 6º:- O professor monitor efetivo ou contratado perceberá Bônus Temporário do FUNDEF desde que atue em sala de aula
todos sos dias letivos do referido mês.
Artigo 7º:- Os serviços do Quadro do Magistério Público Municipal atuantes em Entidades ou projetos Assistenciais, através
de convênios e/ou parcerias, não tendo direito ao Bônus Temporário neste cargo.
Artigo 8º:- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de maio de 2.005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Decreto nº 934, de 23 de maio de 2.005

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 180,
de 23 de outubro de 2001)

ROSANA A. UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 180, de 23 de outubro
de 2.001, que Dispõe sobre a documentação necessária para o
registro no cadastro de fornecedores municipais, de acordo
com as normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993
(atualizada pela Lei nº 8.833, de 98.06.94.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de maio de 2.005.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1ª. Secretária
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2.º SECRETÁRIO
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral
Projeto de Resolução n.º 18/2005;
Autoria:- Mesa Diretora e subscrito pelos demais Vereadores.
Aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária de 23/05/2005.

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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Decreto nº 932, de 23 de maio de 2005

Decreto n.º 936,de 24 de maio de 2005

(Organiza a Comissão Municipal de Desenvolvimento dos
Parques Industriais)

(Autoriza a elevação das tarifas da EMPRESA VIAÇÃO VALE
DO PARANAPANEMA LTDA)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Decreta:Artigo 1º - Fica nomeada a Comissão Municipal de Desenvolvimento dos Parques Industriais – CMDPI, designada para estudo,
avaliação de doações, revogações das áreas e ampliação dos
parques industriais.
Artigo 2º - A Comissão será composta pelo Coordenador e por
Membros:
Coordenação:
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico:
Ibrahim José Ismael
Membros:
Secretaria Municipal da Fazenda:
Clóvis de Oliveira
Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário:
Pedro Luiz de Souza
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras:
Antonio Carlos Prete Ferreira
Departamento de Patrimônio:
Paulo Décio de Souza
Artigo 3º - A Comissão terá prazo de vigência da presente data
até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual período.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de maio de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:Artigo 1º:- Fica autorizada a elevação das tarifas de transporte
coletivo, explorado nesta cidade, pela EMPRESA VIAÇÃO VALE
DO PARANAPANEMA LTDA., a partir do dia 1º de junho de
2.005, na forma abaixo:Tarifa única para todas as linhas do Município:- R$ 1,70.
Parágrafo Único:- Fica estipulado, ainda, que os estudantes,

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 933, de 23 de maio de 2.005
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de
Educação)
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho
Municipal de Educação, nos termos da Lei Municipal n.º 334, de
12 de Setembro de 1995:Membros:MARIA CLÁUDIA BELLUZZO MAIA
Representante da Secretaria Municipal de Educação
FÁTIMA KHALAF ZEDAN
Representante do FUNDEF
ZENI DA SILVA SOARES
Representante do Ensino Supletivo
JOÃO ABILIO DAMIANO
Representante do Conselho de Alimentação
MARLI SUZANA FORTEZA
Representante do Ensino Superior
EMILIANA APARECIDA DA SILVA
Representante da Educação Especial
GUSTAVO JOSÉ PRADO
Representante do Ensino Fundamental
VILMA TEREZA DEOLIM
Representante do Ensino Infantil
LUCIENE PEREIRA LANÇA
Representante do Ensino Particular
RITA DE CÁSSIA TOLEDO
Representante do Ensino Estadual
Suplentes:SANDRA MIRAS BARTOLOMEU
REGINA STELA
Artigo 2º - Fica revogado o Decreto nº 671, de 15 de abril de
2.004, que reorganiza o Conselho Municipal de Educação..
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de maio de 2.005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

mediante apresentação de atestado escolar, durante os meses
letivos, passarão a usufruir de um desconto especial de 50%
(cinqüenta por cento) na aquisição de passes escolares.
Artigo 2º:- Fica revogado o Decreto nº 925, de 18 de maio de
2.005.
Artigo 3º:- Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de junho,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de maio de
2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
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Decreto nº 935 de 24 de maio de 2.005
(Dispõe sobre 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 do Parágrafo Único do art. 7º da Lei Municipal nº 687 de 29 de dezembro de 2.004, o
CRÉDITO no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), para suplementar a
seguinte dotação do orçamento vigente, observando as classificações Institucionais, Econômicas
e funcional Programática:Local
Códigos
Geral
Especificação da Despesa
Valor
02.
GABINETE DO PREFEITO
02.03.00
Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros
4.4.90.00.00 06.181.6050.9076-24 Atividades de apoio ao programa
15.000,00
05.
SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO
05.01.00
Gabinete do Secretário e Dependências
3.3.90.00.00 04.126.8005.9094-49 Atividades de apoio ao programa
40.000,00
09.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00
Fundo Municipal de Saúde
09.01.04
Departamento da Farmácia
3.3.90.00.00 10.301.1030.9012-168 Atividades de apoio ao programa
50.000,00
09.01.05
Pronto Socorro Municipal
3.3.90.00.00 10.301.1030.1504-171 Aquisição de materiais descartáveis
50.000,00
3.3.90.00.00 10.302.1015.9006-177 Atividades de apoio ao programa
20.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00
Artigo 2º - O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1.964, das seguintes
dotações Orçamentária:Local
Códigos
Geral
Especificação da Despesa
Valor
02.
GABINETE DO PREFEITO
02.03.00
Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros
3.3.90.00.00 06.181.6050.9076-23 Atividades de apoio ao programa
25.000,00
09.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.01.00
Fundo Municipal de Saúde
09.01.01
Gabinete do Secretário
3.3.90.00.00 10.122.1090.1902-147Manutenção dos serv.administrativos 20.000,00
3.3.90.00.00 10.331.1100.9116-151 Atividades de apoio ao programa
30.000,00
09.01.02
Depto. De Atendimento Sanitário
4.4.90.00.00 10.301.1005.9001-157Projetos de apoio ao programa
20.000,00
09.01.03
Depto. De Vig. Sanit. E Epidemiol
3.3.90.00.00 10.304.1020.9008-160Atividades de apoio ao programa
20.000,00
4.4.90.00.00 10.305.1025.9010-163Atividades de apoio ao programa
10.000,00
09.01.04
Departamento de Farmácia
3.3.90.00.00 10.301.1030.1504-165Aquisição de materiais descartáveis
20.000,00
20.
SECRET.MUNIC.DE TRANSP.E SIST.VIA
20.02.00
Depto.de Eng.Fiscal.e Contr. Tráfego
3.1.90.00.00 15.451.6030.6502-334Fiscalização do sist.viário do munic 30.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS

Lei nº 727, de 24 de maio de 2005
(Dispõe sobre gratificação aos Professores do FUNDEF e dá outras providências)
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas 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 conceder gratificação aos professores do
FUNDEF nos termos da Lei nº 271, de 04 de agosto de 1.998, no valor de R$ 803.928,45 (oitocentos e três mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) com recursos orçamentários existentes no orçamento vigente, observando as classificações Institucionais, Econômicas
e Funcional Programática:08.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/03/00
Ensino Fund. – F.M.D.E.F.V.M.
3190.11 12.361.265.9018-124
Atividade de Apoio ao Programa
803.928,45
TOTAL
803.928,45
Artigo 2º - O valor de que trata o artigo 1º será coberto com recursos financeiros do FUNDEF,
remanescente dos anos de 2002,n 2003 e 2004.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de maio de 2.005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Postos de Venda de
Cartões da Zona Azul
A Secretaria Municipal de Transporte e
Sistema Viário de Avaré, através da Divisão
de Estacionamento Regulamentado, informa
os postos de venda de cartões da Zona Azul:
Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543
Banca de Jornais (Dalaqua) - Rua S. Catarina, 1411
Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº
Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº
Abavil - Rua Pernambuco, 1346
Farmácia Cortês - Praça da Independência, 06
A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Casa Chaddad - Largo São João, 200
Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290
Farmácia São Bento - Rua Pernambuco, 1318
Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Clínica do Tênis - Rua Pernambuco, 1521
Drogaria do Povo -Praça da Independência, 35
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386
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Abertura dos Jogos das Indústrias agita
Ginásio Kim Negrão
Na última sexta-feira (dia
20/05) aconteceu a abertura
do II JOIS (Jogos das Indústrias) em Avaré. O evento é
realizado pelo Sesi/Botucatu
e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Prefeitura de Avaré. O
certame vai até o dia 3 de julho com competições em diversos locais da cidade.
A tônica do evento é proporcionar a harmonia e congraçamento entre as indústrias de Avaré, com a disputa
em uma enorme variedade de
modalidades. Muitas destas
modalidades são inusitadas,
como cabo de guerra, pebolim, pescaria e até cantor. Estão participando 14 indústrias de Avaré e cerca de 800
“atletas”, funcionários destas
empresas.
A cerimônia de abertura
realizada na sexta-feira contou com o desfile das delegações, autoridades municipais
e as presenças de João Valter Romero (diretor do Sesi/

O JOIS conta com várias modalidades, como o cabo de guerra

Botucatu) e José Montanha
(coordenador esportivo do
Sesi). Neste primeiro final de
semana de competições foram disputadas quatro modalidades: cabo de guerra, can-

tor, tiro ao alvo, pescaria, tênis de mesa e truco. Após esta
primeira rodada de competições a classificação do JOIS
traz a Mellita em primeiro
com 63 pontos, mas seguida

de perto pela Staroup que tem
61 pontos. Na terceira colocação aparece a Sabesp com
30 pontos. Além destas indústrias ainda estão participando do JOIS, Arts Fibra,
Centenário, Correios, Figueiredo, Mercopoli, Petroísa,
Novit, Fill, TK e Manplastic.
Neste final de semana,
aproveitando o feriado have-

rá seqüência do JOIS com
várias disputas. Na quinta-feira (feriado), no Clube Socena, acontecem as disputas de
damas e xadrez. No sábado
tem a disputa do pebolim no
Bola 7 Lanchonete e Bilhar e
as disputas de dominó na
Concha Acústica. No domingo a competição será de
snooker, no Bola 7 Lanchonete e Bilhar.
O JOIS é um evento promovido pelo Sesi em todo o
Estado de São Paulo e neste
ano chega a sua 58ª edição,
sendo disputado em 68 cidades, com a participação de
1997 indústrias e aproximadamente 110 mil funcionários.
Em Avaré é a segunda vez
que é realizado e os campeões da cada modalidade estarão classificados para a Copa
Sesi, que definirá o campeão
estadual em cada modalidade.
A data e o local da Copa Sesi
ainda não foi definida pelos
organizadores do evento. O
coordenador do evento em
Avaré é Cláudio Yamaia e
maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone 3711
2508, na Secretaria Municipal
de Esportes de Avaré.

Cerimônia de Abertura contou com o desfile dos
atletas
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Luminárias da Rua Rio Grande do Sul
começam a ser trocadas
Nesta semana a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré
deu início a troca das luminárias da Rua Rio Grande do
Sul, no Centro da cidade, ao
longo do conhecido Calçadão.
A medida foi tomada em virtude da fragilidade dos postes
existentes no local.
Os postes antigos contam
com menos de 2 polegadas
de diâmetro e estão sendo
trocados por postes de 6 polegadas, mais resistentes.

Além disto as lâmpadas também estão sendo substituídas,
trocando as antigas de vapor
de mercúrio por lâmpadas de
vapor de sódio com 250 wats.
Ao longo dos quatro
quarteirões que fazem parte
do Calçadão na Rua Rio
Grande do Sul são 46 postes, onde todos serão substituídos.
A Prefeitura também encerrou nesta semana a troca
de toda luminária das Praças

Almirante Tamandaré e Tancredo Neves, esta última,
além da troca das luminárias,
a Prefeitura já providenciou a
limpeza completa da Praça.
Costa Azul
A Prefeitura também estuda a melhoria na iluminação no
Bairro Costa Azul. Para isto
está entrando em entendimentos com a Ceripa para a realização do serviço. O bairro
hoje possui cerca de 400 luminárias com deficiência.

Prefeitura distribui cestas
básicas à famílias carentes

Inscrições para o Municipal
de Futebol vão até o dia 27
A Secretaria Municipal
de Esportes de Avaré definiu até o dia 27 de maio
como o prazo limite para
as equipes interessadas
em participar do Campeonato Municipal de Futebol se inscreverem. Após
esta data não serão aceitas inscrições de equipes
para participarem da Segunda Divisão. Na Primeira Divisão do Campeonato deste ano serão convidadas equipes de Avaré e
Região.
Futsal
No último domingo,
jogando na cidade de Par-

dinho pelo XI Circuito Regional de Futsal, as equipes da SEME/Avaré, conseguiram bons resultados.
Na categoria infanto, o
time avareense comandado pelo técnico Niquinho
venceu Pardinho por 8x4,
na categoria infantil
SEME/Avaré e Pardinho
empataram por 5x5. O
time infantil é treinado por
Bugrinho.
O próximo compromisso
de Avaré pelo Circuito Regional de Futsal será na cidade de
Bauru, contra as equipes do
SESI, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto.

Através da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social, a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré deu início a
distribuição de cestas-básicas
às famílias carentes do município. São 300 cestas-básicas
destinadas às famílias cadastradas na Secretaria de Bem
Estar Social, tendo prioridade
os idosos sem salário, os doentes e os desempregados. A
distribuição é feita através de
uma análise criteriosa das assistentes sociais da Secretaria,
que analisam a real necessidade das famílias que serão beneficiadas. É feito um critério
de prioridades, sendo aqueles
que mais necessitam são chamados primeiro para a retirada das cestas.
Para evitar filas, as pessoas beneficiadas são chamadas através de cartas para
comparecerem na Secretaria
de Bem Estar Social, com dia
e hora marcada. Se a entrega
fosse feita em um dia só ocasionaria filas e muitas destas

Cerca de 300 famílias são beneficiadas
mensalmente com as cestas básicas

pessoas não têm condições
de ficarem muito tempo em
fila.
Cada cesta básica contém
arroz, óleo, macarrão, café,
extrato de tomate, sal, açúcar

e farinha de milho. Estas cestas não contém feijão em virtude da Secretaria de Bem
Estar Social ter distribuído
uma grande quantidade de
feijão recentemente.

