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ANO V Nº 198

Acesso ao Santa Mônica já está pavimentado
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré
concluiu a pavimentação
da Rua Maria Joaquina
Fonseca Pereira. A referida rua é o principal
acesso ao bairro Santa
Mônica e pela falta de pavimentação estava causando transtornos para
os moradores daquela
localidade. Sendo assim
a Prefeitura determinou
o asfaltamento da rua.

Na semana passada a empresa vencedora da licitação para
a execução da obra realizou o trabalho de
terraplanagem para
preparar o solo e no final de semana foi feita
a colocação do asfalto. A Rua tem uma extensão de 162 metros
lineares e com a pavimentação beneficiará a
todos.

Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira já está pavimentada

Prefeitura trocará luminárias
na Rua Rio Grande do Sul
Em breve a Prefeitura da Estância Turística de Avaré estará providenciando a substituição dos postes e luminárias na Rua Rio Grande Sul, ao longo do conhecido Calçadão. A
medida foi tomada em
virtude da fragilidade
dos postes existentes no
local. Como os postes
são fracos, muitos vândalos os balançavam, o
que acabava ocasionando a queima das lâmpadas.
Os postes atuais
contam com menos de
2 polegadas de diâmetro e serão trocados por
postes de 6 polegadas,
mais resistentes. Além
disto as lâmpadas também serão substituídas,

trocando as atuais de
vapor de mercúrio por
lâmpadas de vapor de
sódio com 250 wats.
Ao longo dos qua-

tro quarteirões que fazem
parte do Calçadão na
Rua Rio Grande do Sul
são 46 postes, onde todos serão substituídos.

Os postes frágeis não estão agüentando a
ação de vândalos

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 - Rua Rio Grande do Sul, 06
A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Casa Chaddad - Rua Maranhão, 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, 1
Drogaria do Povo - Rua Santa Catarian, 35
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

DECRETO

Decreto nº 914, de 14 de abril de 2.005
(Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar e dá outras providências)

TOMADA DE PREÇOS 006/05 – PROCESSO 113/05
OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda
para divulgação de eventos, campanhas publicitárias, veiculadas em meios de comunicação.
Encerramento: 09 de maio de 2.005, às 13:30 horas.
Data de abertura dos envelopes: 09 de maio de 2.005, às
14:00 horas.
Informações: Departamento de Licitação, situado na Praça
Juca Novaes, 1.169, ou através do telefone: (14) 3711-2507.
Avaré, 19 de abril de 2.005 – ROSEMARIA DE GOES – Presidente da Comissão

RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação 040/05 – Processo 110/05
Fica ratificada a Dispensa de Licitação supra para o CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, visando a contratação de 10
(dez) estagiários de nível superior - Direito, no valor total de R$
42.360,00, pelo prazo de 12 meses, com fulcro no art. 24, inc.
XIII da Lei 8.666/93.
Avaré, 13/04/05 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal

Comunicado
Vagas Para Pré-Escola e Jardim II
A Secretaria Municipal de Educação da Estância
Turística de Avaré informa que ainda existem vagas
para Pré-Escola (crianças de 6 anos) no período da
manhã para o Jardim II (crianças de 5 anos) no período da tarde no CSU (Centro Social Urbano). Os
pais interessados em matricular seus filhos devem
procurar a Secretaria do CSU no Bairro Plimec.
Secretaria Municipal da Educação
Estância Turística de Avaré

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$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil), 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
02.01.00
Gabinete e Dependências
4.4.90.00.00 04.122.8005.9094-15 Atividades de apoio ao programa
9.000,00
03.
SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO
03.01.00
Gabinete do Secretário e Dependências
4.4.90.00.00 04.121.8090.9104-42 Atividades de apoio ao programa
8.000,00
09.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00
Fundo Municipal da Saúde
09.01.02
Depto. De Atendimento Sanitário
4.4.90.00.00 10.301.1005.1044-156 Aquisição de equip.mat.p/os p.
22.000,00
09.01.05
Pronto Socorro Municipal
3.3.90.00.00 10.302.1015.9006-177 Atividades de apoio ao programa
5.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.000,00
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
02.01.00
Gabinete e Dependências
3.3.90.00.00 04.122.8005.9094-10 Atividades de apoio ao programa
9.000,00
03.
SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO
03.01.00
Gabinete do Secretário e Dependências
3.3.90.00.00 04.121.8090.9104-40 Atividades de apoio ao programa
8.000,00
09.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00
Fundo Municipal da Saúde
09.01.02
Depto. De Atendimento Sanitário
3.3.90.00.00 10.301.1005.9002-155 Atividades de apoio ao programa
22.000,00
09.01.05
Pronto Socorro Municipal
3.3.90.00.00 10.302.1015.1212-174 Atendimento emergencial em pronto
5.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 14 de abril de 2.005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

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

DEMONSTRATIVOS

AVARÉ, 20 DE ABRIL DE 2005

3

4

AVARÉ, 20 DE ABRIL DE 2005

INEDITORIAIS

5

AVARÉ, 20 DE ABRIL DE 2005

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2005
LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 52, 1º de abril de 2.005
(Altera a redação do Artigo 3º da Lei Complementar nº 50, de
07 de janeiro de 2.005)
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística 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 LeiArtigo 1º - O Artigo 3º da Lei Complementar nº 50, de 07 de
janeiro de 2.005, passa a ter a seguinte redação:“Artigo 3º - Lei de iniciativa do Chefe do Executivo regulamentará as atribuições das Secretarias e Cargos da
Administração Pública Municipal.”
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 1º de
abril de 2.005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 28/2005
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
DE ENFERMAGEM 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. NºInscr.
Nome
08º
1666
Tania Maria Machado
09º
1088
Suzana Cristina Duarte Torres
10º
2947
Gesiara Silva de Freitas
11º
1994
Vadenir Fiorato
12º
2819
Daniele Curto 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, 19 de abril 2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/2005
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ENFERMEIRO 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. NºInscr.
Nome
18º
6268
Graça Andrea Contrucci Jabali
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, 19 de abril 2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de COLETOR
DE LIXO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 692
de 20/05/2004, publicado em 21/05/2004:
Class. NºInscr.
Nome
07º
2029-0
Fabiano Banin Dias
08º
1018-9
Alex Sandro Pimenta Gomes
09º
2556-9
Marco Antonio Cardoso
10º
2346-9
Vagner Pereira Pedroso
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, 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, 19 de abril de 2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 31/2005
Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de RECEPCIONISTA 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. NºInscr.
Nome
07º
6067
Paloma Blanca Veloso C. Felicio
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, 19 de abril de 2005.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, comunica
a classificação geral do processo seletivo 05/05:
Emprego: PEB II - MATEMÁTICA
CLASS.
01º
02º
03º
04º
05º
06º

NOTA
70,0
65,0
62,5
60,0
52,5
50,0

N.INSC. NOME
004/05 Mariane Gaspar da Silva
005/05 Fernanda Bertussi Gama
008/05 Marco Antonio Nunes
006/05 Camila Lajarin de Oliveira
002/05 Vanete dos Santos Cruz
003/05 Suely Tertuliana Furio

RG
33.795.768-X
7.693.795-8
22.570.990-9
33.795.772-1
11.747.034
4.917.022

Emprego: PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
CLASS. NOTA
01º
5,0

N.INSC. NOME
007/05 Maria Aparecida Cristino

RG
12.803.085

Avaré, 06 de abril de 2005
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
TRÂNSITO

DEMUTRAN
Departamento Municipal de Trânsito
COMUNICADO
Os Moto-Taxistas abaixo discriminados, estão convocados a
comparecerem no Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, sito a Praça Juca Novaes, 380, para regularizarem seus
cadastros junto a esta Municipalidade.
Para isto dar-se o prazo de 15 dias a partir desta publicação.
O não comparecimento neste prazo, ensejará o Processo de
Anulação do Cadastramento.
Adilson Aparecido de Campos
Aristeu Pinto
Alexandre Aparecido Costa
Antonio Celso Dias Filho
Eduardo Heleno Ferreira
Josias Mateus Correa
Marciel Pereira de Oliveira
Marcos Antonio de Moraes
Nelson Aparecido de Campos
Paulo Sérgio Lemes

Roberto Carlos Correa de Andrade
Rogério Fabiano Vieira
Rogério Monteiro da Silva
Reinaldo Machado
Silvano Alves Jacó
Silvano Dorth
Pedro Luiz de Souza
Secretário Municipal de Transporte e Sistema Viário
Regiane Araújo de Vito
Chefe do Demutran
LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 312/2005
(Dispõe sobre a instituição, no âmbito do Poder Legislativo
Municipal, do programa VEREADOR JOVEM E MIRIM, e dá
outras providências)
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, no uso de suas atribuições regimentais e legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré, o programa VEREADOR JOVEM E MIRIM,
com o objetivo geral de promover a interação entre a Câmara
Municipal de Avaré e as escolas, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto
social em que vive, contribuindo assim para a formação de sua
cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade
brasileira.
Art. 2º. O programa será implantado mediante a adesão das
escolas e abrangerá de 5ª a 8ª séries do 1º Grau e as três
séries do 2º Grau.
Parágrafo único. As disciplinas e sua forma de aplicação serão
diferenciadas, obedecendo a características da faixa etária
correspondente aos respectivos níveis.
Art. 3º. Constituem objetivos específicos do programa:
I – proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre
projetos, leis e atividades gerais da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré;
II – possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos Vereadores da Câmara Municipal e as propostas apresentadas no
Legislativo em prol da comunidade;
III – favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade de Avaré, que mais afetam à população;
IV – proporcionar situações em que os alunos, representando
as figuras dos Vereadores, apresentem sugestões para solucionar importantes questões da cidade ou determinados grupos
sociais;
V – sensibilizar professores, funcionários e pais de alunos a
participarem do projeto VEREADOR JOVEM E MIRIM e apresentarem sugestões para o seu aperfeiçoamento.
Art. 4º O programa será operacionalizado pelas seguintes condições:
I – elaboração do projeto pedagógico;
II – estabelecimento de calendário das diversas escolas, tanto
para ida da Câmara a ela, como da escola à Câmara;
III – planejamento das atividades;
IV – pesquisa e seleção de material didático;
V – visita dos agentes do programa às unidades escolares para
orientar e avaliar o andamento do projeto junto aos professores
e alunos;
VI – promoção de atividades com os seguintes temas:
a) história da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré;
b) apresentação do perfil dos Vereadores e funcionamento da
Câmara;
c) tramitação de proposições;
VII – visita dos alunos à Câmara Municipal para assistirem a uma
sessão ordinária, dentro de calendário previamente definido;
VIII – realização de Sessão Especial com os VEREADORES JOVENS E MIRINS, para diplomação dos eleitos e entrega de certificados de participação aos demais;
IX – Os VEREADORES JOVENS E MIRINS deverão participar das
reuniões plenárias da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, sempre que possível.
Art. 5º. Fica a Mesa Diretora autorizada a contratar serviços de
terceiros, para apoio e execução do programa, sempre que
houver necessidade de recorrer a serviços especializados.
Art. 6º. O VEREADOR JOVEM E MIRIM exercerá o mandato de
no máximo dois anos, contados da data de sua eleição até o mês
de dezembro do ano subsequente.
Art. 7º. Os critérios para eleição dos VEREADORES JOVENS E
MIRINS, posse e exercício do mandato serão definidos em Regimento Interno próprio, por ato da Mesa Diretora.
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Art. 8º. As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo
correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 9º. Fica determinado à Divisão Legislativa da Câmara Municipal, para que proceda ao envio de cópia desta Resolução a
todas as escolas de 1º e 2º graus estabelecidas no Município.
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as Resoluções nº 204/2001 e 206/2001.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos
19 de Abril de 2005.
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente
ROSANA A.UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1º Secretário
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2º Secretário
GILBERTO DIAS SOARES
Tesoureiro
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 13/2005;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão de 18/04/2005.

RESOLUÇÃO N.º 313/2005
(Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com
o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE e dá outras
providências)
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 o CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA DE SÃO PAULO – CIEE, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, previstas na minuta em anexo,
e mediante a contratação de estagiários para atuarem no âmbito
do Poder Legislativo Municipal.
Art. 2º - Serão contratados, através do presente convênio,
para atuarem na Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
até oito estagiários, com a seguinte qualificação e bolsa mensal
oferecida:
Qtde.
Qualificação
Bolsa/mês
01 Estag. Nível Superior em Direito (cursando)
R$ 350,00
02 Estag. Nível Superior em Administração de
Empresas (cursando)
R$ 350,00
01 Estag. Nível Superior em Administração de
Empresas com habilitação em sistemas
de informação (cursando)
R$ 350,00
02 Estag. Nível Superior em Administração de Empresas
com habilitação em Administração
Pública (cursando)
R$ 350,00
02 Estag. Nível Superior em Secretariado Executivo
Trilingue (cursando)
R$ 350,00
08
Contribuição Mensal ao CIEE
R$ 55,00
Valor Total mês

Valor Total
R$ 350,00
R$ 700,00
R$ 350,00
R$ 700,00
R$ 700,00
R$ 440,00
R$ 3.240,00

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente convênio correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:- 01.02.00.3390.0001.122.402.2.002 e 01.02.00-3390.36.00-122.402.2.001.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Resoluções 278/2003 e 282/2004.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Abril
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
GILBERTO DIAS SOARES
Tesoureiro
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 15/2005;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão de 18/04/2005.

SESSÃO DO DIA 18-04-2005
INDICAÇÕES
ROSANA ALICE UBALDO RIBERIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE
- Conserto da estrada da Pedra Preta que está em péssimas
condições.
- Para que através do setor competente, sejam realizadas obras
para escoamento de águas pluviais, no trecho que compreende
as ruas José Bruno e Itália Rosseto, no bairro Águas do Camargo.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
da área onde ficavam guardados os materiais de construção
das casas do CDHU, no bairro Águas do Camargo.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
dos bueiros do bairro Águas do Camargo.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
das áreas verdes próximas ao centro comercial do bairro Águas
do Camargo, pois assim as mesmas poderão ser utilizadas pelas crianças e moradores, como áreas de lazer.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
dos barrancos do bairro Águas do Camargo.
APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Para que através do setor competente, seja implantada iluminação no acesso entre a escola municipal Maria Nazareth A.D.F.
Pimentel, e o bairro Vera Cruz.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
do terreno localizado à Rua Tonico Boava em frente ao nº. 760.
- Para que através do setor competente, providencie a retirada
de dois dos cavaletes colocados no pátio da igreja de São Benedito, em frente à rampa da entrada lateral da igreja.
- Para que através do setor competente, seja colocada placa de
regulamentação de PROIBIDO ESTACIONAR, no pátio da igreja
de São Benedito, salvo os horários de cerimônias e missas.
GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Para que através do setor competente, providencie a cobertura da quadra esportiva da escola “Orlando Cortez”.
- Para que através da Secretaria Municipal da Cultura e Lazer,
estude a possibilidade de entrar em contato com a Secretária da
Cultura da cidade de Praia Grande, Sra. Cristiane Maroti, a fim de
agendar apresentação da Banda Municipal em nossa cidade.
- Ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de estar
implantando nas áreas verdes desativadas da cidade, pertencentes à administração, campos de futebol de areia para uso
dos moradores.
JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Para que através do setor competente, seja feita uma reforma
completa no campo de futebol do Fluminense, visando à utilização do mesmo por outros times de futebol da cidade.
- Para que através do setor competente, seja feita a recuperação da estrada de acesso ao pesqueiro localizado no bairro
Egídio Martins da Costa (PLIMEC).
- Para que o setor competente, providencie a limpeza do campo
de futebol do Jardim Presidencial, visto que lá trabalha voluntariamente o Sr. José Amaral, incentivando a prática de esportes
junto às crianças do bairro.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
do campo de futebol do bairro Duílio Gambini, visto que lá será
realizado um torneio no Dia dos Trabalhadores.
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza do
córrego que se inicia no Jardim São Paulo e deságua no córrego
Lageado, mais precisamente no trecho do Beco José Ramires.
- Para que através do setor competente, providencie a instalação
de uma lombada ou depressão, na Rua Nazareth - Jd. São Paulo,
visto que na referida rua tem ocorrido a realização de “Rachas”.
- Para que seja ampliada ou designada uma nova área para o
Parque Industrial de Avaré, uma vez que existem na Secretaria
Municipal de Indústria Comércio e Desenvolvimento Econômico,
inúmeras solicitações para instalação de empresas, porem a
secretaria não pode atendê-las, já que não existem mais lotes
disponíveis.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Para que através do setor competente, providencie a limpeza
dos bancos de todas as praças da cidade, especialmente os do
Largo São João.
ROBERTO ARAUJO
- Para que seja dado a um dos próprios públicos o nome de Dr.
MÁRIO JORGE SANTOS LEITE
- Ao Prefeito Municipal para que construa um passeio público ao
longo da Estrada de acesso à Fazenda Escaramuça, tendo em
vista o grande número de pessoas que utilizam daquela estrada
para fazer caminhada, além daqueles que a utilizam no dia-a-dia.

REQUERIMENTOS
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Oficiado efusivas parabenizações ao Ilustríssimo Senhor Celso Giglio MD Presidente da Associação Paulista de Municípios,
pela realização do 49º Congresso Paulista de Municípios.
- Ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando ao mesmo que faça cumprir a Lei nº. 159, de 31 de outubro de
2001.
- Efusivas parabenizações aos Atletas da Equipe Fantasmas
pela conquista do Título de Vice-campeã na categoria adulto do
campeonato interno 2005 de Futebol Suíço realizado pela diretoria do Clube Centro Avareense.
- Efusivas parabenizações aos Atletas da Equipe Cícero Auto
Peças pela conquista do Título de Campeã na categoria adulto
do campeonato interno 2005 de Futebol Suíço realizado pela
diretoria do Clube Centro Avareense.
- Seja oficiado efusivas parabenizações a Diretoria União e Ação
do Clube Centro Avareense pela realização do campeonato interno 2005 de Futebol Suíço.
- Efusivas parabenizações a Companhia de Artes Cênicas “Gil
Vicente”, pela realização da IV Semana da Literatura.
- Efusivas parabenizações aos Atletas da Equipe Vale/Fotóptica
pela conquista do Título de Campeã na categoria veteranos do
campeonato interno 2005 de Futebol Suíço realizado pela diretoria do Clube Centro Avareense.
- Efusivas parabenizações aos Atletas da Equipe Cidade Imóveis pela conquista do Título de Vice-campeã na categoria veteranos do campeonato interno 2005 de Futebol Suíço realizado
pela diretoria do Clube Centro Avareense.
- Ao Secretário Municipal da Comunicação, Sr. Rodivaldo Rípoli,
para que venha a esta Casa de Leis na próxima sessão ordinária, dia 25/04, prestar esclarecimentos sobre calúnias e difamações que o mesmo tem procurado promover com relação ao
Poder Legislativo de Avaré.
- De parabenização a Atuar e o Sebrae que certificaram através
do Instituto de Hospitalidade vários estabelecimentos comerciais do município.
ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE
- Que seja feita uma campanha, para que a população faça
doações de roupinhas de bebês, berços, carinhos, cobertores,
mantas, enfim tudo o que um recém nascido necessite para o
início de sua vida.
- Ao músico e compositor JUCA NOVAES, cumprimentos desta
Casa Legislativa pela merecida conquista do Troféu “Festivais do
Brasil 2005”, no quesito “Melhor Organizador de Festival de MPB”.
- Parabenizando a primeira dama Sra. Eunice Silvestre pelo excelente trabalho feito no 49º Congresso dos Municípios na Praia
Grande.
- Ao Prefeito Municipal para que envie a esta Casa de Leis, num
prazo de 48 horas, sob pena de medidas judiciais cabíveis, as
respostas concretas e exatas de diversos requerimentos oficiados à administração, os quais solicitam listas com os nomes de
pessoas contratadas, como, por exemplo, para ocuparem cargos nos PSFs da cidade; como está o andamento das contratações de monitores para a Secretaria Municipal de Esportes, e
quais os critérios técnicos que estão sendo observados ou
adotados para a contratação dos mesmos; listas essas que
devem conter as informações requeridas como o nome, número
do documento de identidade, endereço e bairro onde cada contratado reside, tendo em vista que os requerimentos já foram
oficiados há mais de 15 dias e até o momento as respostas não
vieram a contento.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito Silvestre, que
informe a esta casa, qual o motivo que o levou a promover a
substituição dos tradicionais bancos do Largo São Benedito.
- Ao Secretário Municipal de Transportes e Sistema Viário implante nas escolas, no horário de pico, convênio com a Polícia
Militar para fazer a “Ronda Escolar”.
- Ao Prefeito estude a possibilidade de criação da Casa do
Adolescente.
- Oficie o Prefeito para que informe o valor gasto de janeiro a 15
de abril na aquisição de tintas para pintura de postes.
- Ao Prefeito Municipal para que através do Setor Competente da
Administração, informe a esta Casa de Leis qual a razão de
Avaré não ter participado, pela primeira vez, dos Jogos da Terceira Idade do Estado.
APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Efusivas parabenizações aos atletas avareenses Marcos Vinícius Fernandes e Fabiano Crivelli de Ávila, respectivamente 1º
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colocado e 3º colocados na categoria civil da 20ª Travessia Equipada, evento realizado no último dia 14 na cidade de Jacareí/SP.
- À TELEFONICA para que seja reinstalado o telefone público no
ginásio municipal “Tico do Manolo”.
- Efusivas parabenizações a todos os militares que participaram
da 20ª Travessia Equipada, evento realizado no último dia 14 na
cidade de Jacareí/SP.
- À Secretaria Municipal da Habitação, para que convoque o
engenheiro da CDHU, para juntamente com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Águas do Camargo, faça uma
visita as casas que apresentam problemas.
- À Secretária da Cultura do Estado de São Paulo, Sra. Claudia
Costin, pela acolhida aos vereadores José Ricardo Cardozo
Barreto, presidente, e Aparecido Fernandes Júnior, 2º Secretário, que juntamente com o Deputado Federal Antônio Carlos Pannunzio, estiveram na sede da referida Pasta de Estado levando
reivindicações ao município que deverão ser atendidas nos próximos meses pela secretária.
GILBERTO DIAS SOARES
- À Agencia de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP),
para que estude a possibilidade de ser alterado o horário do
ônibus com destino a cidade de Itai, que sai de Avaré às 06:30
horas, para às 06:00 horas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através das Secretarias
Municipais da Saúde e Meio Ambiente, iniciem imediatamente as
medidas cabíveis para a remoção do amianto depositado na
antiga empresa ALCO.
- Tendo chegado ao conhecimento deste vereador que o chefe
do almoxarifado do Município é oriundo da cidade de Tatuí/SP,
que o Departamento de Recursos Humanos informe, se verdadeira tal situação, referencia salarial.
- A Faculdade São Camilo, parabenizando-a pela palestra ministrada nas dependências da 1ª Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil de Avaré, no dia 17 de abril p.p., sobre o tema “Câncer”.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que envie ou informe a esta
Casa de Leis, a data base dos funcionários públicos, enviando
projeto de lei para correção dos salários.
- Que seja oficiado à empresa que construiu o “Calçadão” da
Rua Rio Grande do Sul, para que conserte o piso defronte ao
número 1357, da citada rua, que se encontra deformado e solto.
- Para que a assessoria parlamentar desta Augusta Casa de
Leis, encaminhe a este vereador, todas as leis municipais, que
tratam dos benefícios para os idosos e portadores de deficiências físicas. A intenção do presente é de se criar uma cartilha a
ser distribuída a todos aqueles que tenham direitos aos benefícios outorgados pela legislação.
- Para que o Departamento Jurídico desta Augusta Casa, viabilize estudos, esclarecendo se a reforma da praça da igreja São
Benedito, como colocação de arcos, reforma do jardim, se encontra dentro da lei.
- Efusivas parabenizações às Polícias Civil e Militar, através do
Delegado Seccional de Avaré e do Comandante da Polícia Militar
de Avaré pelo dia da polícia, comemorado em 21 de abril do
corrente.
- Ao Departamento Jurídico do Poder Executivo, para que envie
a esta Casa de Leis, cópia da ação direta de inconstitucionalidade da lei que julga inconstitucional a lei nº. 98 de 26/06/1997.
- Para que a emenda ao Artigo de nº. 19 da Lei Orgânica do
Município seja aprovada na noite de hoje (18/04) em sessão
extraordinária.
GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Prefeito para que informe a esta Casa de Leis o que vem
sendo feito com relação à implantação de uma pista de skate no
município.
- A Viação Vale do Paranapanema Ltda, através de seu Gerente
Sr. Ricardo Fontes, agradecimentos pela cessão de transporte
à equipe de futebol de Avaré, que participou de partida amistosa
realizada na Granja Saito, no último dia 10 do corrente.
- Ao Sr. Fabrício Nunes, proprietário da Clínica dos Cabelos,
sinceros agradecimentos por importantes serviços comunitários prestados a população mais carente de nossa cidade, especialmente a equipe de futebol de Avaré.
JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Para que através da Secretaria Municipal da Indústria e Comercio, envie a esta casa, todas as cópias das doações de áreas,
do Parque e Distrito Industrial, às empresas cujos prazos para
construção e instalação encontram-se vencidos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que venha a disponibilizar um
veículo para o Procon de Avaré, para que o órgão possa fazer
vistorias e agilizar seus trabalhos, atendendo assim os reclames da população.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que envie a esta casa, o mais

breve, possível projeto de revogação de doação de áreas do
Parque e Distrito Industrial, às empresas que não cumpriram o
prazo para construção e instalação no local.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que sejam tomadas providencias quanto a água empoçada ao lado da estação elevatória
da SABESP, situada à Avenida Antonio Silvio Cunha Bueno.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria
Municipal de Esportes, transforme o Campo de Futebol do Fluminense em campo municipal.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que estude a possibilidade
de transferência do PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador,
para um local mais adequado.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que informe a esta casa se
existe pessoas não autorizadas residindo nas dependências do
campo de futebol do Fluminense, em caso positivo quais as
providências estão sendo tomadas a respeito.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que haja maior divulgação dos
números dos telefones da Prefeitura e dependências a ela ligadas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do setor competente, seja feita uma maior divulgação dos dias e horários de
coleta de lixo domiciliar, nos diversos bairros da cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que nas placas de inauguração e reinauguração de obras, passe a constar os nomes de
todos os membros do Poder Legislativo, visto que agora com um
número reduzido de vereadores isso seria perfeitamente viável.
- Ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de elevar
os vencimentos dos Diretores Técnicos Esportivos nomeados
pela Secretaria Municipal de Esportes, do nível 3 para o nível 7,
assim como era na administração anterior.
- Ao ex-secretário municipal de Esportes, Sr. Wander Manoel
Gonçalves, pelo esforço dispensado à pasta enquanto esteve a
sua frente.
ROBERTO ARAUJO
- Pesar Dr. MÁRIO JORGE SANTOS LEITE
- Parabenizando a Deputado Rosmary Corrêa (PSDB), também
conhecida como “Delegada Rose”, pelo brilhante evento em comemoração aos 100 anos da gloriosa Polícia Civil do Estado de
São Paulo, realizado no Auditório da Assembléia Legislativa, onde
compareceram maciçamente integrantes de todas as carreiras
da Polícia Civil, imprensa e diversas Autoridades.
- Que seja oficiada a Viação Vale do Paranapanema Ltda, para
que através de seu representante legal, averigúe e esclareça a
esta Casa de Leis a seguinte denúncia: no dia 1º de abril de
2005, o ônibus de nº. 2500, partiu às 15 horas do Terminal
Rodoviário Urbano com destino ao Jardim Brasil, sendo que ao
parar o ônibus no ponto solicitado pela usuária, o motorista do
referido conduzido não esperou o tempo suficiente para a usuária descer, acelerando-o e quase causou um acidente com a
usuária. Após este episódio, a usuária foi obrigada a permanecer no ônibus até que o mesmo voltasse para o ponto anteriormente solicitado, sendo que durante este percurso, a usuária foi
tratada de forma ríspida pelo motorista e pelo cobrador. Diante
dessas circunstâncias, a meu ver bastante grave, solicito as
devidas providências e as devidas informações a este Poder
Legislativo.
- À Vigilância Sanitária de Avaré para que averigúe denúncia de
criação e mau cheiro de fezes de coelho, na residência situada
na Rua Borba Gato, 161.
- Ao Prefeito Municipal para que atenda ao pedido solicitado em
abaixo assinado, o qual requer estudos através do Setor Competente da Administração no sentido de implantar um serviço de
pronto atendimento a saúde (PAS) no Bairro Egídio Martins da
Costa, o popular Plimec. Esta é uma medida salutar e que certamente não irá onerar os cofres públicos, já que pode ser utilizado um imóvel que se encontra desativado dentro da propriedade
do (CAPS) e que poderá ser usado para esse fim. Melhorias
estas que vêm de encontro com os interesses e anseios dos
munícipes (moradores do bairro) que subscrevem o presente,
bem como a população em geral.
- Ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de conceder transporte de Avaré até a Escola Agrícola de Cerqueira
César, aos alunos constantes da relação em anexo, visto que
muitos deles são menores e os horários das linhas de ônibus
não são compatíveis com os da escola técnica. Informo ainda
que as prefeituras têm atendido tal solicitação, trazendo os alunos para a escola na 2ª Feira (horário de chegada 6h30) e
retornando para suas residências na 6ª Feira (horário de saída
às 17h30 ou 7h, respectivamente).
ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Prefeito para que envie cópia da Carta Convite n.º 25/05,
Processo n.º 52/05.

- Viabilize a publicação das licitações em andamento, na modalidade convite, no Semanário Oficial.
- À Secretaria de Comunicação para que atualize o site, com
publicação de Decretos.
- Ao Secretário de Comunicação para que atualize o site oficial.
- Pesar Sr. JOÃO JOSÉ DIAS NÉIAS
- Ao Comando da Polícia Militar de Avaré, para que venha atender a justa solicitação dos moradores do bairro São Judas, no
sentido de intensificar o policiamento preventivo na região, em
virtude do aumento de ocorrências de furtos e roubos de veículos e residências no referido bairro, conforme relato dos moradores.
MOÇÃO DE PLAUSO E PARABENIZAÇÃO
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESDIENTE
- Ao avareense Antônio Jorge Cecílio Sobrinho, mais conhecido
como “Toninho”, ex-jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, atualmente Diretor de Esportes do Fortaleza Esporte Clube, que sagrou-se campeão Cearense de Futebol no domingo, dia 17 de abril.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Ao Coordenador do Interior da Casa Civil de São Paulo, Sr.
Sergio Siciliano, pela sua nomeação como Subsecretário de
Relações do Governo, cargo esse de suma importância na esfera do Governo do Estado, e que sem dúvida, ele como cidadão
natural da nossa região, natural de Taquarituba, continuará a
interceder junto ao Governo do Estado nas reivindicações e
benfeitorias para Avaré e cidades circunvizinhas.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 003/2005
(Dispõe sobre revogação de procedimento licitatório e adota
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 que a Câmara Municipal através da Comissão
Permanente para julgamento de licitações deflagrou processo
licitatório na modalidade pregão visando a aquisição de um veículo zero quilometro para a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré;
Considerando que o edital foi amplamente divulgado no Semanário Oficial do Município e jornal de grande circulação no município, sendo inclusive divulgado através de meios eletrônicos
“internet”, e na data da abertura compareceram ao chamamento
apenas uma proponente que foi julgada inabilitada por não observar itens editalícios;
Considerando que não houve empresa habilitada, e compareceram ao chamamento apenas uma proponente, ferindo o princípio da vantajosidade e economicidade para a administração
pública DECLARO:
Art. 1º - Fica revogado o Pregão 01/2005 – Processo 09/2005,
que visava a aquisição de um veículo zero quilometro nos termos especificados no anexo II do edital.
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 15 de Abril
de 2.005
JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente

ALISTAMENTO MILITAR

Atenção Jovens que
Nasceram em 1.987
COMPAREÇAM À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,
NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE ABRIL
DE 2005.
RUA SERGIPE, 1.379 –
CENTRO – AVARÉ/SP
Documentos Necessários
a) Certidão de Nascimento (Original)
b) RG
c) 02 fotos 3x4 recente
d) Declaração da Escola
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SEME abrirá inscrições para o Municipal de Futebol
Nos próximos dias a Secretaria Municipal de Esportes de
Avaré estará abrindo inscrições
para o Campeonato Municipal
de Futebol. Para este ano algumas novidades serão inseridas
na competição para que se torne mais atrativa para o público.
Uma destas novidades é a inclusão da segunda divisão. Sendo assim o Campeonato Municipal de Futebol terá a Primeira
Divisão com equipes de Avaré
e de outras cidades da região.
Na Segunda Divisão serão apenas equipes de Avaré. As categorias de base também participarão nas categorias sub-12,
sub-14 e sub-16.
Também estarão abertas
nos próximos dias as inscrições

para a 1ª Copa de Seleções
sub-20, para atletas nascidos
nos anos de 1985 e 1986.
Maiores informações sobre estes campeonatos poderão ser obtidas pelos telefones 3711 2508 ou 9797 6617,
com Bugrinho.
Amistoso
No último domingo a
equipe da SEME/Avaré, comandada pelo técnico Edgar,
realizou uma partida amistosa contra o Vila Nova. O jogo
foi no Campo da Ferroviária
e no final o time da SEME/
Avaré venceu por 6x2.
Futsal
As equipes de futsal de
Avaré confirmaram presença
no XI Circuito Regional de

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
LIMPEZA DE TERRENOS
URBANOS
Aos proprietários dos imóveis não
edificados localizados na Zona Urbana
da Estância Turística de Avaré, para que
providenciem a capinação e limpeza de
seus lotes, conforme determina os arts.
283, 284 e 285 da Lei complementar nº
13/2001 – Código Tributário Municipal.
NOTIFICA, ainda que após o prazo
estipulado na notificação pessoal, a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
de Avaré, providenciará a limpeza e
capinação dos imóveis e comunicará a
Secretaria Municipal da Fazenda que
providenciará a cobrança dos serviços
executados, no valor de R$ 0,34 o m²,
conforme determina o art. 285 do Código
Tributário Municipal.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

Equipe da SEME/Avaré que está disputando a Copa Revelação de Futsal

Botucatu. Além de Avaré o
certame contará ainda com a
participação de Agudos, Areiópolis, BTC de Botucatu,
Bauru, AA Botucatuense, São
Manoel, Pardinho, Marília,
Lins e Prefeitura de Botucatu. Nesta quinta-feira (dia 21)
será realizado o torneio início
pela categoria pré-mirim e

Avaré jogará contra Marília.
A partida está marcada para
às 12 horas. No sábado
Avaré joga contra São Manoel pelas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto.
Pela XI Copa Revelação
de Futsal em Avaré, sete jogos foram realizados no último sábado com os seguintes

resultados: AAA 4x0 Colégio
Universitário (pré-mirim), Status Bar 7x5 AAA (infantil),
SEME/Polícia Civil 1x1 AAA
(fraldinha), SEME/Arandu
4x3 SEME/Tico do Manolo
(infantil), Centro Avareense
5x4 Itaí (infantil), Sport Soró
3x3 Itaí (infanto), Itaí 2x2 Escola da Família (fraldinha).

Definida programação da 17ª
Festa das Mães
Organizada pelos moradores do Bairro Jardim Brasil, a
Festa das Mães chega a sua
17ª edição. Nesta semana os
organizadores do evento divulgaram a programação que já
começa na sexta-feira (dia 06/
05). Os eventos acontecem na
Praça das Mães, no Jardim
Brasil. Às 19 horas acontece a
reza do terço em homenagem
às mães. Logo em seguida, às
20 horas, será realizado o show
de Rap com o Grupo SDR Sistema de Rua. O encerramento
do primeiro dia de festividades
será com o show de pagode
com o Grupo Altstyma.
No sábado (dia 07/05)
tem seqüência a festa com a

início do 10ª Festival Sertanejo “Toninho Paina”, a partir das 19 horas. No final
show de encerramento com a
dupla Craveiro e Cravinho.
No domingo (Dia das
Mães) as festividades têm início a partir das 14 horas, com
o Bailão Forró no Centro Comunitário Jardim Brasil. Às 15
horas será dada a largada da
corrida infantil nas categorias
masculina e feminina. Às 16
horas acontece o Festival de
Poesias alusivas ao Dia das
Mães. Às 17 horas, o momento mais esperado da festa, a largada da corrida das mães, com
a participação de mães de todas as idades. Às 18 horas será

feita a apresentação da Banda
da Associação dos Funcionários da Polícia Civil, regida pelo
maestro Dirceu Góes. Às 19
horas tem o show de louvor
com Padre Milton Perreti. Às
20 horas o show será com a
dupla “Star Hits”. Haverá ainda distribuição de brindes e botões de rosas a todas as mães
presentes. O show de encerramento será com a dupla Tenores do Brasil.
A 17ª Festa das Mães é
uma organização dos moradores do Bairro Jardim Brasil e conta com o apoio da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Clube da Viola e Sanfona.

