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Prefeitura pretende construir
Centro de Controle de Zoonoses

Local onde será construído o Centro de Zoonoses

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré pretende construir em
breve um Centro de
Controle de Zoonoses.
Para isso já adquiriu
uma área no valor de R$
56.500,00. A área loca-
lizada próxima a Fazen-
da Paraíso tem uma área
total de 27.071 metros
quadrados.

Neste local seriam

MÁRIO BIXIGA

Praça Afif Cury
recebe revitalização

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está trabalhando na
revitalização da Praça
Afif Cury, no Residen-
cial Village. Inicialmente
foi feito o trabalho de
canteiros. Em seguida foi
implantado mosaico
português, além de ajar-
dinamento e colocação
de bancos.

Os trabalhos estão
na fase final faltando
apenas a iluminação da
praça.

MÁRIO BIXIGA

A praça já recebeu novos bancos

Monumento do Largo
São João recebe proteção

A medida visa a preservação
do monumento histórico

O Monumento do
Largo São João, em
homenagem aos ex-
combatentes da Segun-
da Guerra Mundial, está
recebendo proteção
por parte da Prefeitura.
Em volta ao monumen-
to foi colocado gradil,
que tem como finalida-
de proteger o monu-
mento representado
pelo ex-combatente
Sérgio Bernardino.

Desta forma a Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré mostra a
preocupação com a pro-
teção do patrimônio his-
tórico do município, além
do local ser um dos pon-
tos turísticos da cidade.

MÁRIO BIXIGA

construídas todas as ins-
talações necessárias
para o funcionamento
do Centro de Controle
de Zoonoses.

O objetivo é a reti-
rada dos animais aban-
donados que perambu-
lam pelas ruas evitando
assim uma série de do-
enças que podem ser
transmitidas por esses
animais.

O Centro de Con-
trole de Zoonoses deve-
rá abrigar desde animais
de pequeno porte,
como cães e gatos, até
animais maiores, como
cavalos e vacas. No
Centro de Controle de
Zoonoses esses animais
deverão receber o tra-
tamento adequado,
como alimentação e cui-
dados veterinários.
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Praça do Antigo Fórum começa a receber mosaico português
Com a verba do

DADE (verba destina-
da a investimentos em
turismo) a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré deu início a re-
formulação da Praça
Rui Barbosa. No local
está o prédio onde fun-
cionava o Antigo Fó-
rum e hoje funciona a
atual Secretaria Muni-
cipal de Cultura.

A praça possui atu-
almente a calçada em
concreto, que está há
muitos anos no local e
está praticamente toda
deteriorada.

Inicialmente foi re-
alizado o trabalho para
a retirada da calçada
antiga. A nova calçada
está sendo feita em

A praça será totalmente reformulada

MÁRIO BIXIGA

mosaico português o
que dará um novo vi-
sual ao local, incenti-
vando assim a visitação

do público. A praça é
histórica, pois abriga
um dos prédios mais
antigos da cidade. Por

este motivo a Prefeitu-
ra mostra sua preocu-
pação em preservar o
local.

Prédio do IML começa a receber pintura
Já está no trabalho

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

Esta importante
obra foi conquistada no
início do ano, graças ao
empenho da Prefeitura
de Avaré que buscou a
instalação do IML na
cidade, junto aos órgãos
competentes em São
Paulo.

O valor da obra está
orçado em R$ 400 mil.

Obra do IML está bastante adiantada

MÁRIO BIXIGA

O prédio terá uma área
construída de 600 me-
tros quadrados e terá
toda a comodidade exi-
gida para os trabalhos
desenvolvidos pela Po-
lícia Técnica e o Institu-
to Médico Legal, que
hoje funciona em uma

sala precária, dentro do
próprio Cemitério Mu-
nicipal.

O prédio está sendo

construído em uma área
doada pela Prefeitura ao
lado do Cemitério Mu-
nicipal.

Pavimentação da Ciro de
Júlio está na fase final

Em pouco tempo os trabalhos devem ser concluídos

A Prefe i tu ra  da
Estância Turística de
Avaré está providen-
ciando a pavimenta-
ção de trecho da Rua
Ciro de Julho. A pavi-
mentação em lajota
compreende no trecho
ent re  a  Rua  Jos ino
Carlos Nogueira até a
Avenida  Duque  de
Caxias. Os trabalhos
estão na fase final e

em pouco tempo deve-
rão ser concluídos.

Este trecho é o úni-
co da Rua Ciro de Júlio
que estava sem pavimen-
tação, sendo assim a rua
passa a ter pavimenta-
ção em sua totalidade. A
pavimentação é provi-
dencial, pois com o tre-
cho em terra, com as
chuvas, levava sujeira
para as demais ruas.

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
continua com os trabalhos
para urbanização da par-
te que foi ampliada recen-
temente no Cemitério
Municipal. No local a Pre-
feitura está implantando

Ampliação do Cemitério
recebe urbanização

guias pré-moldadas e la-
jotas sextavadas utiliza-
das em jardim.

Com a urbanização
também estão sendo de-
finidos os novos lotes
que em breve estará
pronto para utilização.

MÁRIO BIXIGA
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/06 – PROCESSO Nº. 275/06
Objeto: contratação de empresa especializada para forneci-
mento máquinas, materiais, equipamentos e mão-de-obra para
pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. e guias de sarjetas no Bair-
ro Costa Azul de Avaré, conforme edital.
Data de Encerramento: 15 de agosto de 2006, às 08:30 ho-
ras, no Dep. de Licitação.
Data de Abertura: 15 de agosto de 2006, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 05 de julho de 2006- Rosemaria de
Góes – Presidente da CPJL.

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº. 031/06 – PROCESSO Nº. 247/06

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimen-
to de material e mão-de-obra para execução da construção de um
Restaurante Panorâmico no Camping Municipal, conforme edital.
Nova data de Encerramento: 28 de julho de 2006, às 08:30
horas, no Dep. de Licitação
Nova data de abertura: 28 de julho de 2006, às 09:00 horas
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, aos 06 de julho de 2006 – Rosema-
ria de Goes – Presidente da CPJL.

TERMO DE SUPRESSÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 018/06 – PROCESSO Nº. 163/06

A presente SUPRESSÃO representa um decréscimo no objeto
do contrato, o que equivale a aproximadamente 5,94% (cinco
vírgula noventa e quatro por cento) do valor total, referente à
Tomada de Preço 018/06 – Processo nº. 163/06 – Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Est. Turística de Avaré 04 de julho de 2006.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 021/06 – Processo nº. 204/06, 29 de
maio de 2006, as empresas FRIDEL-FRIGORÍFICO DEL REY
LTDA, no valor global de R$ 52.800,00 (cinqüenta e dois mil e
oitocentos reais), objetivando a aquisição de 12.000 Kg de acém
bovino e ALIMENTAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA, no valor global de R$ 40.320,00 (quarenta mil e
trezentos e vinte reais), objetivando a aquisição de 12.000 Kg
de coxa e sobre coxa de frango e 4.000 Kg de salsicha - Adju-
dicado em: 30/06/2006.

Tomada de Preço nº. 027/06 – Processo nº. 234/06, 21 de
junho de 2006, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no valor
global de R$ 41.490,00 (quarenta e um mil quatrocentos e no-
venta reais), objetivando a aquisição de 01 (um) veículo zero km
para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Adju-
dicado em: 29/06/2006.

Tomada de Preço nº. 028/06 – Processo nº. 237/06, 22 de
junho de 2006, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no valor
global de R$ 94.480,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e
oitenta reais), objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos tipo
ambulância, zero km.  Adjudicado em: 03/07/2006.

Tomada de Preço nº. 030/06 – Processo nº. 246/06, 26 de
junho de 2006, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no valor
global de R$ 68.031,00 (sessenta e oito mil e trinta e um reais),
objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos, sendo 01 (um)
veículo utilitário com capacidade para nove lugares e 01 (um)
veículo zero km, conforme padrão da frota municipal.
Adjudicado em: 06/07/2006.

Tomada de Preço nº. 032/06 – Processo nº. 248/06, 29 de
junho de 2006, a empresa MERCAFIOS INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE ARMARINHOS LTDA, no valor global de R$ 10.465,00
(dez mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), objetivando a
aquisição de 300 (trezentos) agasalhos para competições em
jogos oficiais - Adjudicado em: 07/07/2006.

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 101/06 – Processo nº. 245/06, 19 de junho de
2006, a empresa UNIFICA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, no valor
global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), objetivando a aquisi-

ção de 03 (três) motocicletas e 03 (três) capacetes para melho-
ria dos serviços nas Secretarias de Transportes, PSF e Meio
Ambiente - Adjudicado em: 23/06/2006.

Convite nº. 105/06 – Processo nº. 258/06, 29 de junho de
2006, a empresa FLÁVIO ROGÉRIO DOS SANTOS ABREU
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME, no valor global de R$
18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), objetivando a aqui-
sição de lajota sextavada de concreto para reparos em vias
públicas - Adjudicado em: 04/07/2006.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – DISPENSA
Dispensa nº. 068/06 – Processo nº. 214/06 fica aditado no valor
de R$ 718,90 (setecentos e dezoito reais e noventa centavos),
para a empresa NELI MARTINS LOPES ME, o que corresponde a
aproximadamente 15,32% (quinze vírgula trinta e dois por cento)
do valor total adjudicado no processo licitatório em questão - Assi-
natura do Termo Aditivo em: 19 de junho de 2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 079/06 – Processo nº. 253/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a Empresa MAR-
COS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME, com valor de R$
5.288,40 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta
centavos), objetivando a aquisição mensal de 30 (trinta) latas de
suplemento alimentar Peptamen UTI 250 ml, para tratamento con-
tínuo de paciente, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de junho de
2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 080/06 – Processo nº. 255/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para o Sr. MILTON BER-
TOLACCINI, com valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais), objetivando a locação de imóvel sito à Rua Rio Grande do
Sul, visando a instalação do Batalhão da Polícia Militar, com ful-
cro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de junho de 2006 – Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 082/06 – Processo nº. 262/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a empresa CLÁUDIA
RODRIGUES DOS SANTOS EPP, com valor global de R$ 78.265,75
(setenta e oito mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e
cinco centavos), objetivando a aquisição de medicamentos para
os PASs e PSFs, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de junho de 2006 –
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 090/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ESCRITURA-
RIO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
78º 01011 Ivan Gabriel
79º 00085 Manoel Guerra de Souza
80º 05141 Valeria de Cássia Salsoni Machado
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 091/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇO DE CAMPO do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
148º 00047 Paulo Roberto Valêncio
149º 00131 Carlos Donizete Tomaz
150º 01728 Gilberto Alves de Aguiar
151º 05255 Marcelo Adriano da Silva
152º 01175 Eduardo Heleno Ferreira
153º 00069 Edson Marcelo Ramos
154º 00637 Benedito Damaceno
155º 01128 Natanael Gasparini
156º 04605 Marcio Antonio Spiasse
157º 02349 Aguinaldo Fidencio
158º 04135 Kátia Cilene Emidio
159º 03076 Elcisio Rodrigues de Jesus
160º 04433 Rosana Gorettte de Oliveira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 092/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de DENTISTA do
Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
05º 03516 Eduardo Barros Urciuoli
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 093/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PROFESSOR
EDUCAÇÃO INFANTIL do Concurso Público homologado pelo
Decreto nº 379 de 16/10/2002, publicado em 18/10/2002, pror-
rogado através do Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em
03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
47º 08732 Ignez Dias da Silva
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 094/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICOLOGO
do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de 16/10/
2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do Decreto
nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
11º 06221 Renata Iyama
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 041/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PEB II –
ED. ARTISTICA do Processo Seletivo nº 001/2006.
Class. Nome
01º Rosana de Oliveira Antunes Souza
02º Isabel Cristina de Oliveira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de  julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 042/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de AUXILI-
AR DE CADASTRO do Processo Seletivo nº 013/2005.
Class. Nome
05º Daniela Leal Cortez
06º Paulo Luciano Alves
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 05 de  julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL – PROCESSO
SELETIVO Nº 02/2006

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, publica a classifica-
ção final do processo seletivo nº 02/2006.
O primeiro critério de desempate, de acordo com o item 3, do
inciso IV-DA CLASSIFICAÇÃO, é o candidato com maior idade.
CONTADOR
CLASS.   N.Inscr. NOME NOTA
01º     003 Marcos Vinicius de Souza Orru 62,5
02º     001 Mário Hissamu Matsumura 50,0
03º     002 Rogério Aparecido Ventania 50,0

Prefeitura da Estância Turística de Avaré

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO

O Departamento de RH, comunica o resultado das Avaliações de
Desempenho, ocorridas nos últimos 60 (sessenta) dias, bem
como convoca os funcionários para ciência:

Código do Código do
Funcionário Situação Funcionário Situação
4369 Aprovado 4527 Aprovado
4369 Aprovado 4528 Aprovado
4369 Aprovado 4528 Aprovado
4370 Aprovado 4533 Aprovado
4370 Aprovado 4533 Aprovado
4375 Aprovado 4533 Aprovado
4375 Aprovado 4534 Aprovado
4375 Aprovado 4542 Aprovado
4390 Reprovado 4563 Aprovado
4424 Aprovado 4563 Aprovado
4443 Aprovado 4563 Aprovado
4443 Aprovado 4704 Aprovado
4444 Aprovado 4704 Aprovado
4444 Aprovado 4706 Aprovado
4444 Aprovado 4706 Aprovado
4465 Aprovado 4880 Aprovado
4465 Aprovado 4880 Aprovado
4465 Aprovado 4881 Aprovado
4465 Aprovado 4881 Aprovado
4468 Aprovado 4885 Aprovado
4468 Aprovado 4891 Aprovado
4468 Aprovado 4891 Aprovado
4469 Aprovado 4906 Aprovado
4469 Aprovado 4920 Reprovado
4469 Aprovado 4943 Aprovado
4481 Aprovado 4947 Aprovado
4482 Aprovado 4958 Aprovado
4527 Aprovado

Avaré, 05 de Julho de 2006.

VANIA REGINA SIMONASSI R. ALMEIDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação nº 06/2006 – Processo
nº 11/2006, para a empresa SINO ASSESSORIA E CONSULTO-
RIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.666.507/0001-30, com
sede à Rua Rosa Zandona, 38 – Saltinho/SP, no valor de R$
7.843,00 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais), objetivan-
do à prestação de serviços profissionais especializados para
conversão dos dados e atualização das leis municipais grava-
das em CD, abrangendo a inserção de leis complementares,
decretos legislativos e resoluções, com fulcro no artigo 24, inci-
so II da Lei n.º 8.666/93.
Os referidos serviços deverão abranger a classificação (famí-
lias) e o relacionamento (alterações) das leis existentes, bem
como a disponibilização de todos os dados na rede mundial de
computadores – Internet através da home page da Câmara Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré para consultas on-line.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 01.02.00-
01.122.7005.2.258-3.3.9.0.39.00

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 05 de julho de 2006.

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida toda
a população para as Audiências Públicas de Prestação de Con-
tas da Secretaria Municipal da Saúde, relativas ao I e II Trimestre
de 2006.
A Audiência será realizada no dia 14 de julho de 2006, no Plená-
rio Eruce Paulucci, na Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, às 13 horas.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria Nº 005/2006

Rosana Marata da Veiga Mendes, Diretora Administrativa-Fi-
nanceira, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré, no uso das atribuições conferidas pelo Artigo
58, Inciso I da Lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de 2003,
publicada no Semanário Oficial do Município em 08 de Agosto de
2003, tendo em vista o que consta no Processo nº 005/2006,
referente à concessão de Aposentadoria Compulsória.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Compulsória com proventos mensais
proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de Junho
de 2006, conforme Portaria de Exoneração nº 319, de  01 de
Junho de 2006, ao Srº Davi Moreira, brasileiro, casado, maior,
portador do RG nº 7.570.899 SSP-SP, CPF nº 749.920.238-00,
Servidor Público do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Avaré, ocupante do cargo de Auxiliar
de Serviço de Campo, com os proventos mensais proporcio-
nais, ao tempo de contribuição, com fundamentos no Artigo 18,
inciso II,  da Lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de 2003, c.c.
Artigo 40, § 1º inciso II, e §§ 3º e 17 da Constituição Federal,
Artigo 48 da Instrução Normativa SPS nº 03/2004, Artigo 53, § 1º
da Instrução Normativa nº 03/2004, Artigo 1º, §§ 1º a 5º da Lei
Federal nº 10.887/2004.

Avaré, 30 de Junho de 2006.

ROSANA MARATA DA VEIGA MENDES
DIRETORA  ADM. FINANCEIRA
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Grande público é esperado para o Arraiá do Nho Musa
Iniciado na última

sexta-feira (dia 7/07) a
14ª edição do Arraiá do
Nho Musa promete le-
var um bom público até
o último dia do evento,
no domingo (dia 09/07).

A expectativa de um
grande sucesso de pú-
blico se dá pelas inúme-
ras atrações. Na sexta-
feira ocorreu a abertura
do evento com Missa
Sertaneja e no encerra-
mento shows com Gil
do Cavaco e Guilherme
e Gustavo.

Neste sábado, a par-
tir das 20 horas acontece
o show com Cid Villas
Boas e logo em seguida
acontece a apresentação
de Roby e Roger.

No domingo acon-
tecerá um show a partir
das 16 horas com Re-
belde Cover, às 20 ho-
ras tem a apresentação
da cantora avareense
Luciana Tegani e em se-
guida show com Zé
Henrique e Gabriel.

O Arraiá do Nhô
Musa conta ainda com
quadrilhas de diversas

Arraiá será realizado no recinto da Emapa

Recinto da Emapa recebeu toda infra-estrutura
para a realização do evento

MÁRIO BIXIGA

escolas, barracas típi-
cas, fogueira, e muito
mais. Neste ano o even-
to conta com barraca de
Sarau Caipira, Cantinho
do Nhô Musa com ex-
posição de peças per-
tencentes ao homenage-
ado e participação do
Tiro de Guerra.

O recinto da Emapa
recebeu toda a infra-es-
trutura necessária para um
evento deste porte, com
as principais ruas do re-
cinto recebendo cobertu-
ra para a melhor como-
didade dos visitantes.

O evento é organi-
zado pela Prefeitura da
Estância Turística de

Avaré, através das se-
cretarias de Educação e
Cultura.

Museu de Avaré está
localizado no centro

da cidade

Junto com a mudan-
ça da Secretaria da Cul-
tura para o antigo Cas-
telinho, na Praça Rui
Barbosa, o Museu His-
tórico e Pedagógico
Anita Ferreira de Maria,
foi transferido do Cen-
tro Cultural (antiga Caic)
para o antigo Castelinho.

Com esta mudança
o museu passa a funcio-
nar em uma área mais
central, facilitando o
acesso de todos para as
visitações. O Museu fun-
ciona neste local desde
2005 e recebe visitas de
toda a população, além
de vistas agendas de es-
colas, empresas, hotéis,
agências de turismos
entre outros. Todas as
visitas são monitoras,
onde visitante além co-
nhecer melhor a história

Museu está localizado no Centro Cultural

de Avaré, recebe infor-
mações sobre todas as
peças.

O Museu recebe o
nome de Anita Ferreira
de Maria por ter sido
fundado por ela em
1972. Anita era poetisa
e jornalista avareense,
ganhadora de vários
prêmios e idealizadora
da Bandeira de Avaré.
Também tinha um gran-
de envolvimento com a
política e tem alguns de
seus versos gravados no
Pico do Jaraguá, em
São Paulo.

Para quem pretende
fazer agendamento de
visita poderá faze-lo
pelo telefone 3733
3046. O horário de fun-
cionamento do museu é
das 8h30 às 17h30, de
segunda a sexta-feira.

Teatro Municipal e Casa de Artesanato recebem melhorias

O Teatro Municipal passará a ter entrada restrita
para o camarim

MÁRIO BIXIGA

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
está implantando melho-
rias em dois locais im-
portantes para a cultura
avareense. Estão rece-
bendo reformas o Tea-
tro Municipal e a Casa
de Arte e Artesanato.

No Teatro Municipal
a Prefeitura está realizan-
do a pintura do local. A
parte da reforma mais
importante acontece nos

MÁRIO BIXIGA

camarins, que passará a
ter um acesso restrito.
Além disso o local deve-
rá ser utilizado como sa-
ída de emergência.

Na Casa de Arte e
Artesanato a Prefeitura
está colocando forro,
além da revisão de toda
parte elétrica e pintura.
Pelo fato do prédio ser
bastante antigo as insta-
lações estavam em es-
tado precário.
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Bem Estar Social já beneficiou quase 7 mil pessoas neste ano
Apenas nos primei-

ros seis meses de 2006 a
Secretaria Municipal do
Bem Estar Social já aten-
deu quase 7 mil pessoas
que receberam algum
benefício. O atendimen-
to é feito através do Fun-
do Social de Solidarieda-
de que tem em seu ca-
dastro 4.052 famílias.

Os benefícios ofere-
cidos pelo Bem Estar
Social vão desde cestas
básicas, até concessão
de tijolos para melhorias
habitacionais.

Neste ano já foram
fornecidas 966 cestas
básicas. Foram 752 fral-
das descartáveis geriátri-
cas, auxílio que é conce-
dido mediante prescrição
médica a idosos e adul-
tos portadores de defici-
ência ou problema de
saúde. Também são for-
necidas fraldas descartá-

O atendimento é feito através do Fundo Social
de Solidariedade

veis infantis. Neste ano
foram 196 pacotes deste
auxílio que é concedido
mediante prescrição mé-
dica a crianças e adoles-
centes portadores de de-
ficiência ou problema de
saúde.

Crianças com pro-
blemas de saúde são be-
neficiadas com alimenta-
ção diferenciada, com

vários tipos de leite e su-
plementos alimentares.
O benefício é concedido
através de prescrição
médica para crianças
portadoras de problemas
de saúde, como refluxo,
intolerância a lactose, ou
ainda a adultos que se ali-
mentem via enteral. Nes-
te ano já foram concedi-
dos 722 benefícios.

O Bem Estar Social
também disponibiliza au-
xilio para retirada de do-
cumentos, como fotos
3x4; concessão de se-
gunda via de certidões
de nascimento, casa-
mento ou óbito; e ainda
auxílio funeral com con-
cessão de urnas mortuá-
rias e serviços.

Após avaliação
odontológica também
são fornecidas próteses
dentárias, além de ócu-
los completos mediante
prescrição médica.

Nesta época do ano
é intensificada a doação
de roupas e agasalhos
que foram obtidos através
de campanhas junto a
população. Além disso
também foram doados
1.830 cobertores adquiri-
dos com verba municipal.

Para aqueles que
pretendem fazer melho-

rias habitacionais e que
estejam passando por di-
ficuldades financeiras a
Secretaria do Bem Estar
Social realiza a doação
de tijolos e caminhões de
terra. Somente para esse
ano a Prefeitura já adqui-
riu 150 mil tijolos e já foi
aberto licitação para
mais 150 mil tijolos que
serão distribuídos a famí-
lias carentes.

A Secretaria do Bem
Estar Social disponibiliza
uma série de auxílios es-
peciais, como tampão
ocular, meia elástica, pla-
ca mio relaxante (uso
odontológico), bóia de ar
redonda, aparelhos tutor
bilateral, próteses para

membros inferiores, pra-
rapodium de madeira re-
gulável (cadeira especi-
al) e concessão de fral-
das de pano.

Em alguns casos são
concedidos como em-
préstimo alguns apare-
lhos, como cadeira de ro-
das, cadeira de banho,
muletas, colchões d´água,
colchões caixa de ovo, ti-
póia e andadores.

O objetivo de todo
esse atendimento é ao
menos minimizar os pro-
blemas e dificuldades das
pessoas de baixa renda
ou que estejam passan-
do por uma dificuldade
momentânea, como de-
semprego.

Estado reforça vacinação contra
hepatite B nas férias de julho

A Secretaria de Es-
tado da Saúde inicia ago-
ra em julho uma campa-
nha de reforço à vacina-
ção contra hepatite B por
todo o Estado. O objetivo
é levar crianças e adoles-
centes aos postos de saú-
de nas férias de julho, para
que sejam imunizadas
contra a doença.

Em Avaré, crianças e
adolescentes até 19 anos
de idade, que ainda não
tenham tomado a vacina
poderão procurar os Pos-
tos de Saúde. A vacina-
ção será feita em todos
os postos de saúde, com
exceção dos PSFs.

O motivo é o resul-
tado de um estudo que
mostra que cerca de 6,5

Vacina é encontrada em todos postos de saúde

milhões dos 15,3 milhões
de crianças e adolescen-
tes do Estado ainda não
tomaram as três doses
de vacina contra hepati-
te B, mesmo sendo gra-
tuitamente disponibiliza-
das em todos os postos

de saúde. Percentual-
mente, 42,5% dos mora-
dores de São Paulo com
até 19 anos (limite impos-
to pelo calendário nacio-
nal de vacinação) ainda
não estão imunizados
contra a doença.

A Secretaria resol-
veu reforçar a vacinação
nestas férias porque a
disponibilidade de tempo
é maior nesta época do
ano. Para tomar a vaci-
na basta ir a um posto de
saúde. É preciso tomar
três doses para ficar imu-
ne a hepatite B. As duas
doses seguintes à inicial
acontecem, respectiva-
mente, um e seis meses
depois.

A pesquisa da Secre-
taria indica que a faixa
etária de 15 a 19 anos é
a que menos foi imuniza-
da no Estado 61% ainda
não tomaram a vacina.
Em seguida vem 11 a 14
anos, com 58% sem imu-
nização.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

Os interessados em
participar do concurso
público da Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, têm até o dia 10
deste mês para fazer a
inscrição. Estarão dispo-
níveis 87 vagas para os
mais diversos cargos. As
inscrições poderão ser
feitas no Centro Admi-
nistrativo Municipal, Rua
Rio Grande do Sul, 1810.
A prova acontecerá no
dia 30 de julho, às 9h00,
na FREA (Praça Ro-
meu Bretas, 165).

A exigência de es-
colaridade para os car-
gos, vão desde Ensino
Fundamental Incomple-
to (mínimo 4ª série), até
Superior Completo. A
taxa para inscrição va-
ria de R$ 15,00 a R$
40,00, de acordo com o
nível de ensino requisi-
tado pelo cargo.

O concurso poderá
ser prestado para os
seguintes cargos: As-
sistente Técnico Agro-
pecuário (1 vaga),

Inscrições para o concurso
da Prefeitura vão até dia 10

Atentedente Público
(2), Auxiliar Adminis-
trativo (13), Auxiliar de
Cadastro (1), Desenhis-
ta de Cadastro (1), Ele-
tricista (1), Eletricista de
Auto (1), Enfermeiro
(1), Fiscal de Tributos
(3), Médico Cardiolo-
gista (2), Médico Clíni-
co Geral (15), Médico
Dermatologista (1),
Médico do Trabalho (1),
Médico Ginecologista
(9), Médico Neurolo-
gista (2), Médico Oftal-
mologista (2), Médico
Ortopedista (2), Médi-
co Otorrinolaringologis-
ta (1), Médico Pediatra
(3), Médico Psiquiatra
(3), Operador de Má-
quinas (2), Padeiro (1),
Pedreiro (12), Regente
de Coral Municipal (1),
Serralheiro (3), Técni-
co em Raio X (1) e Te-
lefonista (2).

O edital completo do
concurso pode ser en-
contrado no site da Pre-
feitura de Avaré:
www.avare.sp.gov.br.
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LEIS

Lei nº 850 de 29 de junho de 2006
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 66, de 18 de

maio de 2.001 e dá outras providências).

Autoria: Vereador Luiz Otávio Clivatti
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, 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 - O artigo 2º da Lei nº 66, de 18 de maio de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se como tem-
po razoável para o atendimento, no máximo 15 (quinze)
minutos em dias normais e de 30 (trinta) minutos em
dias que antecedam feriados.
Artigo 2º - O artigo 4º da Lei nº 66, de 18 de maio de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 4º - .................................................................................
I- Advertência;
II- Multa de 1000 (mil) UFMA;
III- Multa de 2000 (duas mil) UFMA, até a quinta reincidência;
IV- Multa de 4000 (quatro mil) UFMA, a partir da 6ª reincidência.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
aos 29 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 851, de 29 de junho de 2006
(Dispõe sobre a Isenção do Pagamento de Transporte Coletivo
Urbano aos Portadores de Deficiência e, quando for o caso, ao
Acompanhante, no Município da Estância Turística de Avaré).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º- É assegurada a Isenção do Pagamento no Transpor-
te Coletivo Urbano de Avaré às pessoas Portadoras de Defici-
ência e, quando for o caso, ao Acompanhante.
Artigo 2º- Considerar-se-á pessoa Portadora de Deficiência,
devidamente comprovada por “Laudo Médico”, para usufruir
a Isenção do Transporte Coletivo Urbano de Avaré:
I – Deficiente Visual:
Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção ótica; a bai-
xa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no
no melhor olho, com a melhor correção ótica; os casos
nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou melhor que 60°; ou a ocur-
rência simultânea de quaisquer condições anteriores;
II - Deficiente Mental;
Funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limi-
tações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como:
1 – comunicação;
2- cuidado pessoal;
3 – habilidades sociais;
4 – utilização dos recursos da comunidade;
5 – saúde e segurança;
6 – habilidades acadêmicas;
7 – lazer; e
8 – trabalho.
III - Deficiente Auditivo:
Perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um deci-
béis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüên-
cias de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
IV- Deficiente Físico:
Alteração completa ou parcial de um ou mais seguimen-
tos do corpo humano, acarretando o comprometimento
da função física, apresentando-se sob a forma de para-
plesia, paraparesia, monoplegia, monoplegia, monopa-
resia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, he-
miplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausên-
cia de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as de-

formidades estéticas e as que não produzam dificulda-
des para o desempenho de funções:
V- Deficiência Múltipla:
Associação de duas ou mais deficiências.
Artigo 3º- A Concessão de Isenção às Pessoas Portadoras de
Deficiência, devidamente comprovada por Avaliação Médica, que
deverá ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 4º- Realizada a Avaliação Médica, deverá ser entregue à
Pessoa Portadora de Deficiência um “Laudo Médico”, do qual
deverá constar:
I- Dados de Identificação;
II- Qual a deficiência que possui;
III- Informações sobre a gravidade da deficiência;
IV- Declaração sobre a necessidade de um acompanhante, em
virtude das limitações de autonomia e independência.
Artigo 5º- A Pessoa Portadora de Deficiência deverá -se ca-
dastrar junto à Empresa Responsável ao Transporte Cole-
tivo Urbano, de posse do “Laudo Médico” e na forma a ser
disciplinada pela Empresa detentora.
Parágrafo Único: O cadastramento do acompanhante somente
deverá ser efetuado quando do laudo de avaliação constar sua
expressa necessidade.
Artigo 6º- A Secretaria Municipal dos Transportes e Sis-
tema Viário, através do Demutran – Departamento Muni-
cipal de Trânsito será responsável pelo controle, aplicação e
fiscalização da referida Lei.
Artigo 7º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré informa a todos os mutuários da CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano) que os mutuários que vende-
rem suas casas não poderão participar de futuros sorteios da CDHU
em todo Estado de São Paulo. Maiores informações poderão ser
obtidas na Secretaria Municipal de Habitação (Rua Rio Grande do Sul,
1810 – Centro Administrativo Municipal).

 Secretaria Municipal de Habitação

Decreto 1.210, de 30 de junho de 2006
(Nomeia a Comissão Organizadora da XXIV FAMPOP

Feira Avareense da Música Popular.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D e c r e t a: ,
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organi-
zadora da XXIV FAMPOP – Feira Avareense da Música Po-
pular:-
Presidente:- GISELA NEVES CATARINO
Tesoureiro:- ITAMAR DE ARAUJO
Membros:- TEREZINHA ALVES DE MORAES

SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO PADREDI
JOÃO PAULO DAMETO
ANA AMÉLIA NOGUEIRA PIAZZA
JOÃO CARLOS BAKR FONSECA
RODRIGO NEVES CATARINO

Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Avaré, em 30 de junho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.211, de 03 de julho de 2006
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal.)

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 nomeada para o cargo de SECRETÁRIA MUNI-
CIPAL DE TURISMO, a Senhora. MONICA REGINA ROCHA
MARCONDES DE ALMEIDA ALVES, R.G. nº 11.664.636, a partir
desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de julho de
2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Audiência Pública
A Secretaria Municipal de Saúde de Ava-
ré estará realizando no próximo dia 28 de
julho de 2006, às 13 horas, no Plenário da
Câmara Municipal de Avaré, as Audiênci-
as Públicas referentes aos dois primeiros
trimestres de 2006.
Toda a população está convidada para
participar das Audiências Públicas.

Secretaria Municipal de Saúde
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Decreto nº  1.212, de 03 de julho de 2.006
(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 no
Departamento de Contabilidade, o  CRÉDITO no valor de R$ 1.286.867,01 (Hum milhão e duzentos
e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e hum centavo)   para suplementar a
seguinte dotação do orçamento vigente:-

   Códigos
Local Geral Especificação da Despesa Valor
16.00.00 Secretaria Mun.

Planejamento e Obras
   4.4.90.00.00 15.451.5002.1086 Constr., Reformas e ampliações de     1.286.867,01

Obras-Convênio Estadual-DADE
Artigo 2º As despesas decorrentes das aplicações abertas no artigo anterior terão cobertura de
repasses através de Convênio com o Governo Estadual – DADE.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de Julho de 2006

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.213 de 04 de Julho de 2.006
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra 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 na Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Avaré – AVAREPREV abrir nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º da Lei
Municipal nº 538 de 29 de Dezembro de 2.003, e da Lei Municipal nº 670 de 25/11/2004, o CRÉDITO
no valor de R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações do
orçamento vigente, observando as classificações Institucionais, Econômicas e Funcional Progra-
mática:-
Código   Geral Especificações da Despesa

Instituto de Previdência Municipal
Instituto de Previdência e Dependências

3.3.3.9.0.33.99    09.272.0020.2.005 Outras Despesas com Locomoção        10.000,00
3.3.3.9.0.36.00    09.272.0020.2.005 Outros Serv. De  Terc. Pessoa Física          8.000,00
3.3.3.9.0.39.00    09.272.0020.2.005 Outros Serv. De Terc. Pessoa Juridica        10.000,00
3.3.3.9.0.39.58    09.272.0020.2.005 Serviços de Telecomunicações                      5.000,00

Total        33.000,00
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 4.320 de 17 de março de 1.964, da seguinte
Dotação Orçamentária:-
Código     Geral Especificações  da Despesa

Instituto de Previdência Municipal
Instituto de Previdência e Dependências

3.3.3.9.0.05.55     09.272.0020.2.004 Salário Família de Segurados                     33.000,00
Total        33.000,00

Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 04 de Julho  de 2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº.1214  de 06 de julho de 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$135.000,00(cento e trinta
e cinco mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
06. SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.01.00 Gabinete do Secret. E Dependências

   4490.00.00 12.122.2007.2077-85 Manutenção dos Serv.Administrat 40.000,00
06.03.00 Divisão Ens.Fund.-Rec.Próprios
06.03.01 Depto.de Ens. Fund.- Rec.Próprio

   3390.00.00 12.361.2001.2046-105 Transp.alunos ens. Fund. 20.000,00
07. SECRETARIA MUNIC. SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretário e Dependên

   4490.00.00 10.301.1009.2039-151 Manut. Dos serv.administrativos 70.000,00
07.01.02 Depto. de Atend. Sanitário

   4490.00.00 10.301.1001.2001-173 Atendimento em clinicas bás. Nos p 5.000,00
TOTAL..................................... 135.000,00

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. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das
seguintes dotações orçamentárias:
06. SECRETARIA UM.EDUCAÇÃO
06.03.00 Div.Ens. Fund.- Rec.Próprios
06.03.01 Depto.Ens. Fund. – Rec.Próprio

   3390.00.00 12.361.2001.2041-101 Funcionamento do ens. Fund. 60.000,00
07. SECRETARIA MUNIC.SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.02 Depto. de Atend.Sanitário

   3190.00.00 10.301.1001.2001-154 Atendimento em clínicas bas. 70.000,00
   3390.00.00 10.301.1002.2009-171 Avaliação Sant. Da população 3.000,00
   4490.00.00 10.301.1001.2002-174 Atendimento bucal 2.000,00

TOTAL........................................... 135.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº.1215  de 06 de julho de 2006
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir o
CRÉDITO no valor de R$1.100.000,00(hum milhão, cem mil reias), para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:-
Local  Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete e Dependências

   3390.00.00 04.122.7001.2329-15  Manut. Do gabinete do prefeito 150.000,00
02.06.00 Junta de Alist.Militar/tiro de Guerra

   3390.00.00 05.153.8003.2269-33 Colab.p/o custeio e investimentos 15.000,00
07. SECRETARIO MUN. DA SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   3390.00.00 10.302.1003.2017-213 Conserv. De Unidade ambulatorial 30.000,00
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOCI
08.01.00 Fundo Munic.de Assist.Social
08.01.05 Depto.de Atenção Solid.Comunit.

   3390.00.00 08.244.4002.2130-280  Atividades do Fndo Social de soli 30.000.00
09. SECRETARIA MUN.TURISMO
09.01.00 Fundo Municipal do Turismo

   3390.00.00 23.695.6004.2295-292  Manut.das atividades do turismo 60.000,00
11. SECRETARIA MUN.CULTURA E
11.02.00 Depto. de Gestão da Cultura e lazer

   3390.00.00 13.392.3002.2090-326  Promoção de eventos culturais 50.000,00
12. SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Pres.Educação e Fisc.
12.03.01 Depto.de Preserv.Ambiental

   3390.00.00 15.452.5002.2171-353 Copnserv.de Praças,pqes. E jard 40.000,00
   3390.00.00 15.452.5002.2316-356  Inst./Manut.de arcos deco 70.000,00

12.03.02 Depto. de Educação Am,biental
   3390.00.00 18.541.6006.2228-363 Fom.a projetos de gestão e cont. 10.000,00

15. SECRET.MUN.DE TRANSPORTE
15.02.00 Depto.Municipal de Transito
15.02.02 Setor Eng.Fiscal.e Contr.Tráfego

   3390.00.00 15.452.8001.2337-407 Manut. Das atividades do prog. 15.000,00
15.03.00  Depto. de Pavimentação/conservação

   3390.00.00 15.451.5003.2173-418 Conserv. De vias públicas 45.000,00
   4490.00.00 17.512.5006.1046-424 Canalização de córregos e canasi 315.000,00

16. SECRETARIA MUN. PLANEJAM
16.02.00 Depto de Engenharia

   4490.00.00 15.451.5003.1038-447 Pavim.de vias públicas 270.000,00
TOTAL.........................................           1.100.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes das aplicações abertas no artigo anterior terão cobertura
oriunda de R$1.100.000,00(hum milhão, cem mil reais), por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  a se
verificar no corrente exercício em conformidade com a Lei 4.320/64.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de julho de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Dia 9 de Julho: 74 anos da Revolução Constitucionalista

Soldados Constitucionalistas

Cartaz incentivando o alistamento de voluntários

Há 74 anos, o povo
paulista promoveu um
movimento singular na
história do País. Toda a
população se uniu em
torno do mesmo ideal e
partiu para a luta arma-
da para que o Brasil ti-
vesse sua Constituição.
O episódio ficou conhe-
cido como Revolução
Constitucionalista de
1932, uma verdadeira
guerra civil que custou a
vida de mais de 800 pau-
listas, de acordo com da-
dos oficiais. Mesmo sa-
indo perdedor, São Pau-
lo tem muito o que come-
morar. Dois anos depois
da revolução, em 1934,
uma assembléia eleita
pelo povo promulgou a
nova Carta Magna do
País.

Para entender a Re-
volução Cívica de 32, é
preciso voltar dois anos
na história. Tudo come-
çou com a revolução li-
beral de outubro de 1930,
que levou Getúlio Vargas
ao poder. Ele assumiu a
presidência do Brasil em
caráter provisório, mas
com amplos poderes.
Todas as instituições le-
gislativas foram abolidas,
desde o Congresso Na-
cional até as Câmaras
Municipais. Em outubro
de 1930, a Constituição
foi abolida. Todas as ins-
tituições legislativas e
executivas passaram a
ser dirigidas pelo Gover-
no Federal. Os governa-
dores dos Estados foram
depostos e, para suas
funções, Vargas nomeou
interventores.

Os interventores agi-
am em nome do ditador,
que era Getúlio Vargas.
No caso de São Paulo,
em geral, esses interven-
tores eram estranhos,
desconheciam o grau de

DIVULGAÇÃO

desenvolvimento e de
progresso do Estado. O
interventor nomeado co-
meçou a interferir de-
mais e prejudicar a ad-
ministração pública.

A partir daí, popula-
ção paulista e as autori-
dades passaram a reivin-
dicar um tratamento mais
adequado a São Paulo e
a reconstitucionalização
do País. Pediam o res-
peito às leis, à Constitui-
ção, ao regime de esta-
do de direito que o Brasil
tinha se afastado.

O movimento não fi-
cou restrito a São Paulo.
Vários Estados também
estavam preocupados
com o restabelecimento
do regime democrático
no Brasil, entre eles, o
Rio de Janeiro, que era a
Capital Federal, Minas
Gerais, Alagoas e o Rio
Grande de Sul.

O interventor pediu
demissão e Getúlio Var-
gas nomeou um paulista,
o diplomata Pedro de
Toledo. Mas já era mui-
to tarde: os ânimos esta-
vam exaltados. São Paulo
tinha um interventor pau-
lista e civil, mas a situa-
ção não se acalmou. Em
novembro de 1931, o
povo paulista começou a
unir-se para protestar
contra a situação.

No dia 25 de janeiro
de 1932, aniversário da

cidade de São Paulo, hou-
ve um imenso comício na
Praça da Sé, colorido
com bandeiras de São
Paulo. Partidos políticos
que eram rivais estavam
unidos. O descontenta-
mento foi aumentando e
o povo se revoltou.

Em 23 de maio, hou-
ve uma grande manifes-
tação pública na Praça da
República, em frente a
sede do recém nomeado
Partido Popular Paulista,
a antiga Legião Revolu-
cionária, que representa-
va a revolução de outu-
bro de 1930. Os partidá-
rios reagiram à bala. Nes-
se conflito foram mortos
quatro estudantes: Eucli-
des Miragaia, Mário Mar-
tins de Almeida, Dráusio
Marcondes de Souza e
Antonio Américo de Ca-
margo Andrade.

O nome dos quatro
(Martins, Miragaia,
Dráusio e Camargo) ser-
viu para designar o mo-
vimento paulista
MMDC, sociedade se-
creta que visava a pro-
teção do Estado de São
Paulo e a organização da
revolução.

As mortes exaltaram
os ânimos da população
e intensificaram o entu-
siasmo popular em prol
da reconstitucionalização
do País. A idéia de revo-
lução tomou conta de to-

dos, sem distinção de
classe social.

Os tumultos intensi-
ficaram-se cada vez
mais, tanto na Capital
quanto no Interior do Es-
tado. Em todas as saca-
das agitavam-se bandei-
ras e as multidões se in-
flamavam num movi-
mento que logo explodi-
ria: ‘queremos armas
para defender São Pau-
lo, para salvar o Brasil’.

A exaltação popular
chegou ao máximo no dia
9 de julho, quando explo-
diu a luta armada em prol
da Constituição. A Facul-
dade de Direito de São
Paulo, no Largo São Fran-
cisco, foi transformada em
primeiro posto de alista-
mento de voluntários para
as frentes de combate.
Formaram-se batalhões.
A preparação militar foi
rápida e improvisada para
esses voluntários.

No dia 12 de julho
iniciaram-se as opera-
ções militares. Forma-
ram-se diversas frentes
de batalha nas divisas
com o Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Paraná e
também no Litoral.

A organização e a
capacidade do povo pau-
lista foram postas à pro-
va. Tropas foram envia-
das para os frontes em
todo o Estado. Mas os
soldados federais eram
mais numerosos e bem
equipadas. Aviões foram
usados para bombardear
cidades do Interior pau-
lista. Os 35 mil homens de
São Paulo enfrentam um
contingente de 100 mil
soldados. Os revoltosos
esperavam a adesão de
outros estados, o que não
aconteceu. São Paulo
contava com o apoio dos
militares de Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Mato

Grosso. Mas somente
Mato Grosso manteve-se
leal a São Paulo.

O movimento des-
pertou o sentimento pa-
triótico na maior parte da
população do Estado.
Tão logo se formavam, os
batalhões iam para as
frentes de combate. Mo-
ços e velhos lutava, lado
a lado, unindo gerações
num ideal comum.

Mas, apesar de todos
os esforços do povo pau-
lista, em fins de agosto já
era visível a escassez de
armamentos e recursos
materiais das tropas de
São Paulo. Em setembro,
o desgaste era muito
grande. Os próprios co-
mandantes paulistas, pro-
curando evitar maiores
sacrifícios humanos, ten-
taram um acordo para
chegar à paz. No dia 2
de outubro, com a Con-
venção Militar de Cru-
zeiro, cessaram as hosti-

lidades, pondo fim à luta
armada.

Após três meses de
batalha, os paulistas se
renderam. De acordo
com dados oficiais, cer-
ca de 830 combatentes
morreram, somente do
lado de São Paulo.

Entretanto, a derrota
militar não significou a
derrota dos ideais de
constitucionalização. Fo-
ram marcadas as elei-
ções para a Assembléia
Constituinte, que se rea-
lizaram no dia 3 de maio
de 1933.

A Assembléia Cons-
tituinte reuniu-se nos úl-
timos meses de 1933 e
elaborou a Constituição
brasileira, que foi promul-
gada pelo presidente Ge-
túlio Vargas, em 1934.

Assim, dois anos de-
pois da revolução, uma
Assembléia eleita pelo
povo promulgou a nova
Carta Magna do Brasil.
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Obras para construção de novas
escolas estão em pleno andamento

Preocupada com o
desenvolvimento educa-
cional do município, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré está
construindo novas esco-
las nos bairros. Estão
bastante adiantados os
trabalhos para a constru-
ção de uma nova escola
no Bairro Vera Cruz e
outra no Bairro Paraíso.

Os trabalhos mais
adiantados acontecem na
escola do Vera Cruz, já
que a obra teve início no
ano passado. A estrutu-
ra do prédio está evolu-
indo a cada dia.

A previsão é de que
em pouco tempo a nova
escola seja entregue.
Quando a escola estiver
pronta, beneficiará di-
versas crianças do Jar-
dim Vera Cruz, Resi-
dencial Antonio Ferrei-
ra Inocêncio, Nova Ava-
ré e Avaré I.

A futura escola con-
tará com oito salas de

Escola do Jardim Paraíso

Escola do Vera Cruz

Prefeitura doa madeira de lei para APAE
Na manhã da última

terça-feira (dia 04/07) a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, reali-
zou a entrega de madei-
ra de lei para a marce-
naria da APAE. A doa-
ção foi formalizada atra-
vés da Lei Municipal
847/06, aprovada pela
Câmara Municipal.

Foram doados qua-
tro metros cúbicos de
peroba rosa. A madeira
foi retirada da demoli-
ção de um dos galpões
da antiga Fepasa, na
Avenida Major Rangel,

Madeira Apae.JPG: A madeira foi entregue na marcenaria da APAE
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aula, além de quadra po-
liesportiva e casa para o
zelador. Tudo isso cons-
truído em uma área de 870
metros quadrados.

No Paraíso a cons-
trução da escola come-
çou neste ano, mesmo
assim o trabalho não
pára no local. A terrapla-
nagem já está pronta e
em pouco tempo terá iní-
cio a construção da par-
te estrutural.

A escola terá 874

metros quadrados e
contará com oito sa-
las  de  aula ,  quadra
poliesportiva e casa
do zelador.

A  fu tu ra  e sco l a
beneficiará crianças
dos bairros Paraíso e
Tropical.

Para a construção
das duas escolas a Pre-
feitura de Avaré contra-
tou, através de licitação,
empresas que estão rea-
lizando os serviços.

que pertence a Prefeitu-
ra. Apesar da constru-
ção ser bastante antiga,

a madeira está em óti-
mas condições de uso.

Os quatro metros

cúbicos de madeira fo-
ram avaliados em apro-
ximadamente R$ 2 mil.

Motoristas e pedestres
ganham auxílio de
agente de trânsito

Motoristas e pedes-
tres de Avaré já podem
ser beneficiados com a
presença do agente de
trânsito nas ruas. Com
o intuito principal de ori-
entar motoristas e pe-
destres, o agente muni-
cipal de trânsito tem
como objetivo principal
ajudar a todos para que
o trânsito seja cada vez
melhor, tanto para o mo-
torista, como para o pe-
destre.

O agente de trân-
sito estará presente
sempre quando houver
necessidade, como na

Função principal do agente de trânsito será a
orientação de motoristas e pedestres

orientação do trânsito
de fronte às escolas nos
horários de saída e en-
trada, onde o movimen-
to é intenso. Além dis-
so será disponibilizado
para apoio em grandes
eventos onde há um ex-
cessivo movimento de
veículo. Também terá
como incumbência o
auxílio a deficientes fí-
sicos e idosos.

Outra tarefa impor-
tante para o agente de
trânsito é a orientação a
ciclistas, para que não
trafeguem pela contra-
mão ou nas calçadas.
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