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INEDITORIAIS

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 12 – Reunião Ordinária do CMPD de 28 de 

março de 2017
Às dezenove horas e dez minutos do dia 28 de março de 2017, à Rua dos 
Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão 
gratuita da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrôno-
mos – AREA, teve início a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho 
Municipal do Plano Diretor, com a presença dos seguintes conselheiros: 
Alberto Fabiano Rossi, André Garcia Rodrigues, Angela Golin, Cesar Pia-
gentini Cruz, Ciro Piagentini Cruz, Cristiano Gomes Banin, Cirene Gomes 
de Moraes, Bruno Rafael Zanetti, Luiz Gongora Rodrigues, Francisco 
Fernandes Pinto Neto, Maria José da Cunha, Paulo Henrique Ciccone, 
Rodrigo C Vilela, Sérgio Augusto Martins Faria, Sueli Alves Nunes, Vilma 
Zanluchi e Silmara Rodrigues. Abrindo a reunião a Presidente do CMPD, 
Angela Golin, agradeceu a presença de todos e após os cumprimentos 
iniciais, em ato contínuo, fez a leitura dos itens constantes da pauta do dia: 
1. Aprovação da ata anterior; 2. Correspondências recebidas e enviadas; 
3. Discussão e deliberação dos Processos Apresentados; 4. Palavra livre. 
Na sequência a Presidente propôs a aprovação da ata da reunião anterior 
datada de 16/02/2017, enviada através de correio eletrônico, a qual, sem 
qualquer objeção, foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Passan-
do ao segundo item da pauta, os presentes foram informados a respeito 
das correspondências recebidas e enviadas, quais seguem: Protocolo nº 
004/2017 – Requerente: Kijóia Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, so-
licitando a inclusão de uma área com 180.701,90 m², objeto da matrícula nº 
61.788 do Lº 02 do Oficial de Registro de Imóveis de Avaré-SP, atualmente 
cadastrado como vazio urbano, para enquadrá-la em ZR1, o qual foi objeto 
de instauração do Processo 264/2017, de forma que, em cumprimento à 
LC 213/2016, o mesmo será encaminhado ao GTA a fim de obter o parecer 
técnico, para posterior andamento de acordo com os trâmites legais; Proto-
colo nº 005/2017 – Requerente: Ronaldo Ragazzini Almeida, solicitando o 
desmembramento dos imóveis situados na Avenida Pinheiro Machado nºs 
891 e 893, a qual foi objeto de reabertura do processo 261/2017, o qual fora 
retirado da análise deste Conselho, por requerimento da própria parte, sen-
do encaminhado ao GTA para análise e parecer, para posterior andamento 
de acordo com os trâmites legais; Protocolo nº 006/2017 – Requerente: Mi-
chetti Comércio Ltda, solicitando a reconsideração do pedido de expedição 
de Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 118/17, de forma favorável para 
a instalação de comércio varejista de areia e pedra britada (Depósito), a ser 
instalado na Rua Argentina Viana nº 719, Jardim Paineiras, o qual foi objeto 
da instauração do Processo nº 265/2017, de forma que, cumprindo o de-
terminado pela LC 213/2016, foi encaminhado ao GTA, a fim de obter o pa-
recer técnico, para posterior andamento de acordo com os trâmites legais. 
Passando ao item seguinte, a respeito da análise e deliberação final dos 
processos apresentados, foram obtidos os seguintes pareceres: Processo 
nº 024/2012 – tendo como Requerente: Sidnei Aizique, que solicitou novo 
parecer do referido processo considerando que a análise realizada ante-
riormente locou o imóvel em loteamento diverso de sua real situação, de 
modo que obteve parecer desfavorável para o desmembramento do imóvel 
correspondente ao lote 123 do loteamento Jardim Paulista, o qual permi-
te subdivisão. De tal forma, considerando que a primeira análise efetuada 
pelo CMPD, enquadrou o imóvel em loteamento diverso (Colina Verde), 
onde não é permitida subdivisão, é que sobreveio sua reabertura, foi obtido 
parecer favorável deste Conselho, considerando os documentos juntados 
comprovarem sua divisão anteriormente ao ano de 2011, ou seja, antes da 
Lei do Plano Diretor. Dessa forma, o Processo em questão será encami-
nhado ao GTA para obtenção do parecer técnico a fim de cumprir com os 
requisitos exigidos atualmente pela LC 213/2016. Em relação ao Processo 
263/2017, onde o interessado Paulo Ciccone, apresenta proposta de alte-
ração da atual composição das Zud’s existentes, sugerindo a criação de 
nova urbanização dirigida, uma vez que atualmente os empreendimentos 
se encontram distribuídos de forma irregular, considerando a localização 
dos loteamentos que as compõem, propondo, não só sua redistribuição 
entre as Zud’s existentes, como a criação de nova Zud’s, a fim de abranger 
outros empreendimentos que se encontram omissos no mapa atual. Em 
análise, este Conselho decidiu pela suspensão da proposta, de forma que 
a mesma deve ser encaminhada para a comissão de zoneamento a fim de 
que seja objeto de Projeto de Lei, uma vez que resulta em alteração dos 
incisos contidos no artigo 77 da LC 213/2016. Em sequência, foi objeto de 
nova análise a deliberação do Processo 257/2016, que resultou na Resolu-
ção nº 144/2017, onde a área objeto do Loteamento Costa Verde, passou a 
ser denominada como ZUD 4, a ser inserida na próxima alteração do Plano 
Diretor. De tal modo, foi considerada a necessidade de que a Resolução 
atual fosse revogada, sob a justificativa de que o loteamento Costa Verde 
já se encontra registrado e aprovado pelo município desde a década de 
80, de modo que haveria a necessidade momentânea de incluí-lo em ZUD 
já existente, para posterior redistribuição em forma de Projeto de Lei, con-
forme deliberado no Processo 263/2017. Assim, ficou decidido que, consi-
derando a existência do Loteamento a longa data, a Resolução 144/2017, 
será revogada por uma nova Resolução onde incluiria a área em questão 
na ZUD 1, atualmente existente. Passando à Palavra Livre, a Presidente 
mencionou sobre o grande número de inserção de área rural ao perímetro 
urbano, de modo que seria necessário que futuramente houvesse um es-
tudo mais aprofundado para se definir a possibilidade de instituir um limite 
de descaracterização dos imóveis rurais para urbano. Em sequência, todos 
foram convidados a participar do Workshop que se realizará nos dias 05 e 
06 de maio de 2017, que tratará de assuntos pertinentes ao Pano Diretor, 

entre eles a definição da política urbana instaurada no município além do 
tema “As maiores polêmicas e desafios que o plano diretor enfrenta”, com 
a participação de outros municípios, que se realizarão na AREA. Não ha-
vendo mais nada a tratar, e, sendo que ninguém quis fazer uso da palavra, 
a Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos às 
20h21 em conjunto com o 1º Secretário Cristiano Gomes Banin, que relato, 
subscrevo e assino, em conjunto com a Presidente.

ANGELA GOLIN                  CRISTIANO GOMES BANIN
PRESIDENTE CMPD                 1º SECRETÁRIO DO CMPD

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 17 – Reunião Ordinária do CMPD de 26 de 

julho de 2017
Às dezenove horas e onze minutos do dia 26 de julho de 2017, à Rua dos 
Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão 
gratuita da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos 
– AREA, teve início a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho Muni-
cipal do Plano Diretor, foi aberto os trabalhos constatando a ausência dos 
seguintes conselheiros titulares e seus suplentes: Alberto Fabiano Rossi, 
Alexandre Leal Nigro, André Garcia Rodrigues, Cesar Piagentini Cruz, 
Francisco Carlos Vicente, João José Dalcim, José Geraldo Dias Barreto, 
Judésio Borges, Leandro Correa Martins, Luiz Gongora Rodrigues, Maria 
José da Cunha, Orlando Gambini Filho e Sérgio Augusto Martins Faria. 
Abrindo a reunião a Presidente do CMPD, Angela Golin, agradeceu a pre-
sença de todos e após os cumprimentos iniciais, em ato contínuo, fez a 
leitura dos itens constantes da pauta do dia: 1. Aprovação da ata anterior; 
2. Correspondências recebidas e enviadas; 3. Deliberação dos processos 
já analisados pela Câmara Técnica de Zoneamento; 4. Palavra livre. Na 
sequência a Presidente propôs a aprovação da ata da reunião anterior da-
tada de 27/06/2017, enviada através de correio eletrônico, a qual, sem 
qualquer objeção, foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Passan-
do ao segundo item da pauta, os presentes foram informados a respeito 
das correspondências recebidas e enviadas, quais seguem: Protocolo nº 
024/2017 – Requerente: Donato Roder, solicitando a inserção de área rural 
de 31,50 alqueires, situada na Avenida João José Contrucci, nas proximida-
des do aeroporto, em perímetro urbano, em análise e deliberação, ficou 
constatada insuficiência na documentação apresentada, visto ter o interes-
sado ter anexado ao requerimento, tão somente a imagem ampliada do 
Google Earth, não preenchendo os demais requisitos exigidos pela LC 
213/2016. Diante disso, o pedido será respondido através de Ofício a ser 
elaborado pela Secretaria deste Conselho; Protocolo nº 025/2017 – Reque-
rente: ABOVA – Associação Beneficente Oncológica Voluntários de Avaré, 
solicitando reclassificação de zoneamento no loteamento Residencial Villa-
ge, para instalação de uma casa de amparo e assistência à pessoas com 
câncer. Em análise e deliberação, todos foram informados que o pedido foi 
encaminhado para estudo pela Câmara Técnica de Zoneamento, sendo 
objeto de abertura do Processo nº 275/2017, cujo relatório será apresenta-
do para análise e deliberação ainda nesta reunião; Protocolo nº 026/2017 
– Requerente: Paulo Roberto da Silva, solicitando alteração no zoneamen-
to dos cadastros I.014.003.000 até o I.014.008.000, de área industrial/co-
mercial para área comercial/residencial. Em análise e deliberação, apesar 
da insuficiência nos documentos apresentados, foi constatado que tal pedi-
do caberia à Câmara Técnica de Zoneamento, tendo sido encaminhado ao 
coordenador Paulo Ciccone que solicitará a juntada dos documentos ne-
cessários; Protocolo nº 027/2017 – Requerente: Emerson de Souza Valen-
tim, solicitando alteração no zoneamento para implantação de fábrica de 
polpa artesanal a ser instalada na Rua José de Jesus “Zé Passarinho” nº 
150, Jardim Europa, considerando não haver omissão ou obscuridade na 
Lei, o requerente será informado da impossibilidade de instalação da ativi-
dade, considerando a restrição de zoneamento imposta pela LC 213/2016. 
Passando ao item 03 da pauta, foram apresentados, analisados e delibera-
dos os processos encaminhados à Câmara Técnica de Zoneamento, cujos 
assuntos foram apresentados de forma contínua tendo como assunto prin-
cipal as sugestões de alterações do zoneamento em pontos certos e deter-
minados dos imóveis situados na cidade de Avaré, com exceção do lotea-
mento Costa Azul, cuja pauta será apresentada e discutida na reunião 
agendada para o dia 18.08.2017, no próprio loteamento, a fim de que haja 
uma participação maciça e efetiva dos moradores e seu entorno. A Presi-
dente informou que os processos a seguir serão apresentados por análise 
da Câmara Técnica de Zoneamento. Com a palavra, a membro e relatora 
da Câmara Técnica de Zoneamento, Silmara Rodrigues, apresentou os as-
suntos relacionados aos temas identificados pela própria comissão para 
análise de Ofício, que fazem parte integrante do Processo 277/2017, entre 
eles: a) Vila Jatobá, b) Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes, c) ZEIS, d) 
Jardim Europa, e) ZR. Tais assuntos foram discutidos em 06 reuniões des-
tinadas exclusivamente para discussão dos assuntos relacionados, de for-
ma que foram concluídos setes assuntos distintos: ITEM a) – interpretação 
da Vila Jatobá, que na sua concepção já traziam lotes comerciais, localiza-
dos em frente à Avenida, cujo zoneamento não foi interpretado como ZM2, 
de forma que obteve parecer favorável aos lotes lindeiros da Avenida Mário 
Covas, e os lotes que dobram as esquinas de frente para a avenida. Em 
análise e deliberação foi aprovada por unanimidade. ITEM b) - Trata de 
imóveis localizados na Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes, tratando-se 
na verdade de uma correção do mapa, em especial no trecho compreendi-
do entre as ruas Arnold Bannwart e a Rua Visconde de Mauá, entre as 
quadras 10 e 11, para transformá-lo de ZM-1 para Zm-2. Em análise e deli-
beração pelos conselheiros a alteração foi aprovada por unanimidade. 
ITEM c) – Refere-se à uma extensão de objeto, dos imóveis situados em 
ZEIS, cujo relatório da Câmara Técnica foi lido e aprovado pelos presentes; 
ITEM d) – Definição de ZEIS – opção de constar no artigo 67 da LC 
213/2016, a informação de que ZEIS é destinada somente à zona residen-
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cial, não comportando imóveis comerciais. De tal forma foi solicitado a in-
clusão de comércio de nível 1 de incomodidade, no artigo referente, de 
forma que permita um comércio de no máximo 50m², a fim de que não 
perca o núcleo de residencial. Em análise e deliberação, a sugestão foi 
aprovada por unanimidade. Item e) – Jardim Europa – Rua Roma, Madri, 
Dublin alterando de ZR1 para ZR2. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Item f) – Proposta de nova zona residencial, que não se con-
funde com o conceito de ZEIS, com área mínima de 200m² até 250m², 
testada mínima de 10m; o qual foi aprovado por unanimidade pelos presen-
tes. Item g) – Chácara Elisa foi analisado em conjunto com o processo 
273/2017 onde o interessado solicita alteração de zoneamento da área de 
terras situada na Chácara Elisa, solicitando alteração de ZM1 para ZR0 do 
artigo 67. Em votação foi aprovada por unanimidade. Em sequência foi 
deliberado sobre o requerido no Processo 268/2017, em que o interessado 
solicita alteração de zoneamento da Rua Santa Catarina até a Rua Lineu 
Prestes até a Rua Amaral Pacheco, reclassificando a Rua Santa Catarina 
em toda sua extensão, e a Rua Alagoas entre as ruas Amaral Pacheco e a 
Rua Lineu prestes para ZM-2. Em análise e deliberação, a alteração foi 
aprovada por unanimidade. Em análise e deliberação sobre o requerido no 
Processo 240/2017 – interessado Fabricio Elias de Souza, solicita reclassi-
ficação dos lotes da quadra 34 do loteamento Mário Emílio Bannwart de 
ZEIS para ZM2. Em votação foi aprovado por unanimidade. Quanto ao so-
licitado no Processo 250/2017 – onde o interessado: Secretaria de Planeja-
mento Municipal solicita alteração da ZUD Costa Azul para Bairro, com al-
ternância de 10% dos lotes, havendo que considerar, neste caso, um 
remapeamento da área do loteamento Costa Azul, cuja alteração reclassi-
ficaria para ZM2 os lotes localizados de frente para a Rodovia SP255, e nas 
principais avenidas de acesso à represa, conforme consta no relatório da 
Câmara Técnica. Em análise e deliberação o processo foi aprovado por 
unanimidade. Em sequencia, foi apresentado o Processo nº 263/2017 – 
Reorganização das ZUDs em virtude da localização e inserção de novos 
empreendimentos, com a necessidade de verificar a distribuição de cada 
ZUD, recompondo-as de forma mais anatômica, respeitando o lado esquer-
do e direito da rodovia SP-255. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Foi apresentado, ainda, o relatório referente ao Processo 270/2017 – onde 
a requerente Patrícia de Costa Melo solicita alteração de imóvel residencial 
em comercial, reclassificando como ZM-2 os lotes de frente para Praça 
Ribeirão Azul, dispensada a votação visto que já foi aprovado pela Comis-
são anteriormente. Em relação ao Processo 275/2017 – Em que a ABOVA 
solicita reclassificação dos lotes do loteamento Residencial Village. Antes 
de colocar em votação, o Secretário do CMPD fez uma breve explanação a 
respeito da restrição imposta pelo loteador, uma vez que a tendência jurídi-
ca nesse sentido é que a restrição não deve ser perpétua, considerando 
sempre o desenvolvimento local e da necessidade de se alterar a destina-
ção de alguns lotes, sem que haja prejuízo à descaracterização do lotea-
mento, cujo entendimento contrário à instalação de determinada atividade, 
é passível de ser alterada mediante intervenção judiciária. Colocado em 
votação os Srs Conselheiros Ronaldo Abdala, Ronaldo de Souza Vilas 
Boas, e Ronaldo Guardiano, se mostraram contrários ao parecer da Comis-
são Técnica de Zoneamento, e favorável ao encaminhamento do assunto 
para discussão em audiência pública. Colocado em votação sobre a audi-
ência pública houve parecer favorável pela maioria dos presentes, além 
dos conselheiros anteriormente mencionados. Em sequência, a Comissão 
Técnica de Zoneamento fez a leitura do relatório do Processo nº 276/2017, 
em que o requerente Bruno Scarcelli, solicita Alteração de zoneamento no 
Jardim das Orquídeas – Rua Anacleto Pires, para ZR2 permitindo edifica-
ção de residência com 04 pavimentos. Em votação foi aprovada por unani-
midade. Quanto ao Processo nº 278/2017, onde o requerente Flavio Vicen-
te da Silva, solicita instalação de casa de ração em ZM1 na Rua Santos 
Rodrigues Alves 73, Brabância, a proposta da Câmara Técnica dá parecer 
favorável a inclusão no Anexo 6 da LC n.º 213/2016, da atividade Comércio 
de Ração sem comercialização de animais como nível 2 de incomodidade 
e a possibilidade de instalação em ZEIS de usos classificados com níveis 1 
e 2, desde que limitados à área de 50m², em votação todos foram concor-
daram com o parecer apresentado. Processo nº 279/2017 – Larri Antonio 
Mignoni, solicita produção de madeira cerrada ou desdobrada em ZM1. O 
parecer foi favorável à inclusão da atividade no Anexo 6 da LC 213/2016, e 
contra a instalação da atividade no local, o qual será objeto de Ofício e ser 
enviado ao interessado. Todos os pareceres apresentados pela Câmara 
Técnica e homologados pelo CMPD serão apresentados nas audiências 
públicas para posterior aprovação e encaminhamento. Passando ao último 
item, com a palavra livre a quem quisesse fazer uso, e não havendo inte-
resse dos presentes e sem nada mais a tratar, a Presidente agradeceu a 
presença de todos, encerrou os trabalhos às 21h44 em conjunto com o 1º 
Secretário Cristiano Gomes Banin, que relato, subscrevo e assino, em con-
junto com a Presidente.

ANGELA GOLIN                 CRISTIANO GOMES BANIN
PRESIDENTE CMPD      1º SECRETÁRIO DO CMPD

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 20 – Reunião Extraordinária do CMPD de 

19 de setembro de 2017

Às vinte horas do dia 19 de setembro de 2017, à Rua dos Engenheiros, 26 
– Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão gratuita da Associa-
ção Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos – AREA, teve início 
a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, 
foi aberto os trabalhos constatando a ausência dos seguintes conselheiros 
titulares e seus suplentes: Alberto Fabiano Rossi, André Garcia Rodrigues, 
Cesar Piagentini Cruz, Edurado Augusto Zanela, Francisco Carlos Vicente, 
João José Dalcim, Judésio borges, Leandro Correa Martins, Maria José da 
Cunha, Orlando Gambini Filho, Ronaldo Adão Guardiano e Sérgio Augus-
to Martins Faria. Abrindo a reunião a Presidente do CMPD, Angela Golin, 
agradeceu a presença de todos e após os cumprimentos iniciais, em ato 
contínuo, fez a leitura dos itens constantes da pauta do dia: 1. Análise e 
Deliberação dos Processos 266/2017 (Madeira Tratada no Vivenda do So-
lemar), e nº 271/2017 (Lei da Anistia); 2. Palavra Livre. Abrindo a reunião, 
a Presidente do CMPD iniciou os trabalhos apresentando o Processo nº 
266/2017, onde o requerente Mirela Martins da Silva, requer instalação de 
comércio e revenda de madeira tratada no Vivenda do Solemar, Rua 02 
com cadastro nº N.002015.000 – ZUD 2. Houve parecer desfavorável do 
GTA, em virtude da LC 213/2016 não permitir a instalação da atividade 
pretendida. Em leitura do relatório da comissão do CMPD, também ob-
teve parecer desfavorável ao solicitado, considerando que o artigo 76, 
Parágrafo 2º, em seu item I, define que as atividades a se instalarem no 
respectivo loteamento, necessitam ser voltadas à natureza turística seja 
direta ou indireta. Em análise e deliberação pelo plenário, o solicitado foi 
indeferido pelos presentes o qual será respondido por Ofício à parte inte-
ressada. Em sequencia, foi deliberado a respeito do Processo nº 271/2017, 
cujo teor trata do Projeto de Lei nº 63/2017, referente à regularização das 
construções irregulares, chamada Lei da Anistia, que após leitura da dis-
posição contida na Lei 213/2016, que permite e prevê a possibilidade da 
alteração anual da Lei do Plano Diretor, cuja finalidade se busca em evitar 
equívocos na interpretação da Lei, sendo o parecer da comissão favorá-
vel à apresentação da proposta de Lei. Feita a leitura dos artigos do PL 
63/2017, a comissão propõem alteração dos seguintes artigos: Artigo 1º, 
e seu Parágrafo 5º (somente erro de grafia); Artigo 2º, Inciso VII (erro de 
grafia), e o Parágrafo Único; Artigo 3º em seu Parágrafo 1º, com remaneja-
mento das alíneas, e reedição do Parágrafo 2º, onde o Conselheiro Paulo 
Henrique Ciccone, explanou sobre a alteração do texto, justificando que o 
prejudicado pela construção irregular do confinante, teria ano e dia para 
reclamar da irregularidade, como exemplo, janelas instaladas a menos de 
1,50m da confrontação, de forma, ultrapassado o período previsto, nada 
mais teria a reclamar sobre tal irregularidade. Em sequência, foram ainda, 
renumerados os parágrafos posteriores do mesmo artigo sem alteração de 
texto. Em relação ao artigo 5º foram renumerados em incisos as alíneas 
constantes no PL, além da exclusão da antiga alínea “b”. Os artigos 6º e 7º 
não houveram alterações em seu conteúdo. Quando ao artigo 8º, além da 
reedição do texto do “caput” do artigo, houve a inclusão dos Parágrafos 1º, 
2º e 3º, cujos parágrafos passaram a conter a seguinte redação: Parágrafo 
1º - Nos casos de construções irregulares que excederem a taxa de ocu-
pação máxima prevista e que não se enquadrem nos dispostos do artigo 
149 da LC 213/2016, deverão pagar ainda uma compensação ambiental, 
nos termos do artigo 150 da LC 213/2016; §2.º  As multas previstas nestas 
lei, bem como a compensação ambiental se houver, poderão ser divididas 
em até 06 (seis) parcelas; §3.º A emissão do certificado de regularidade 
fica condicionado a quitação integral da multa, bem como da compensação 
ambiental, se houver.  Os demais artigos, 9º ao 12º não houveram qualquer 
alteração. Finalmente, foi proposta alteração na Tabela de aplicação de 
multas, tão somente nos itens II – Comercial e/ou Serviço, e III – Industrial, 
de forma que a multa em UFM´s por m² de área construída, foi proposta a 
seguinte alteração: Item II - Imóveis Comerciais e/ou Serviços: Até 100m² 
= 1,50 UFM’s; Acima de 100,00 até 200,00 m² = 3,00 UFM’s; Acima de 
200m² = 6,00 UFM’s; e, para o item III – Imóveis Industriais: Até 250,00 m² 
= 2,00 UFM’s; Acima de 250,00 m² até 500,00 m² = 4,00 UFM’s; e Acima 
de 500,00 m² = 8,00 UFM’s. Nesse sentido, o relator e Conselheiro Paulo 
Henrique Ciccone, relatou a importante de destacar o grande mérito dessa 
lei, que é a transformação das infrações em multas pois, além de punir 
infratores, as multas tem a finalidade coibir e desestimular a prática de se 
construir de forma irregular e/ou clandestina gerando conflitos e prejuízos 
urbanísticos, de modo que seus valores não devem ser irrisórios, bem 
como, do benefício trazido aos proprietários de baixa renda, que apesar de 
terem cometidos a infração de edificar área acima da permitida, obteram 
isenção total em caso de moradia econômica, ou com desconto de até 50% 
nas multas, como é o caso de habitações de interesse social. Não havendo 
mais nada a tratar sem que quisessem fazer uso da palavra, a Presidente 
agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos às 21h05 em con-
junto com o 1º Secretário Cristiano Gomes Banin, que relato, subscrevo e 
assino, em conjunto com a Presidente.

ANGELA GOLIN                    CRISTIANO GOMES BANIN
PRESIDENTE CMPD      1º SECRETÁRIO DO CMPD

COMUNICADO
A Secretaria da Saúde informa que, a partir do 
dia 1º de dezembro, a Unidade Básica de Saú-
de (UBS) do Bairro Alto realizará suas atividades 
junto ao prédio da UBS do Vera Cruz, devido a 
reforma promovida – na Unidade – pelo Governo 
do Estado. Os atendimentos médicos e os outros 
setores funcionarão normalmente.
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VAGAS DE
EMPREGO

PAT - AVARÉ

PAT anuncia 19 vagas 
de emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
está disponibilizando, esta semana, 19 vagas 
de emprego. Para se cadastrar no Sistema Mais 
Emprego a pessoa interessada precisa compa-
recer ao PAT munida dos seguintes documen-
tos: PIS, NIT, Pasep, Bolsa família, Cartão Cida-
dão, Carteira de Trabalho RG/CPF/CNH. 
O atendimento ao público se dá no Centro Ad-
ministrativo Municipal, na Rua Rio Grande do 
Sul, 1810, mas o acesso se dá pela Rua Ceará. 
Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3732.1414.
Para os empregadores é necessário o cadastro 
da empresa no endereço eletrônico maisem-
prego.mte.gov.br ou diretamente no PAT, para 
a colocação de vagas e processo seletivo. 

Confira as vagas disponíveis esta semana:
Vendedor pracista (01)
Sushiman (01)
Motorista de caminhão – portador de CNH E (02) 
Serralheiro (1)
Analista de Qualidade – para Cerqueira César (01)
Operador de telemarketing (01)
Cozinheiro – feminino (01)
Colorista (01)
Supervisor de vendas (02)
Vendedor de consórcio (03)
Carpinteiro (03)
Atendente de restaurante – masculino ou fe-
minino (01)
Vendedor interno – masculino (01)

CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural convida os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se reali-
zar no próximo dia 27 de novembro de 2017, no Centro Cultural 
Esther Pires Novaes situado na Rua Ceará n° 1507, com início às 
18h30min horas e aberta a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Vice - Presidente;
2 – Leitura para aprovação da ATA anterior;
3 – Posição sobre a reunião com o Secretário de Cultura e Fi-
nanças;
4 – Andamento da Campanha do Conselho de Cultura;
5 – Palavra Livre (inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 
minutos);
Agradecemos a disposição e a compreensão de todos e conta-
mos com a colaboração para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 23 de novembro de 2017.

SILVIA BELTRAMI
Vice Presidente CMPC
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 065/2017
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado 
pelo Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 4984/2017 
de 17/10/2017, considerando CI Nº 438998/2017-S.M.Fazenda, con-
voca o classificado no Concurso Público nº 006/2013 de 14/12/2013, 
homologado pelo Decreto nº 3810/2014 de 19/02/2014, publicado em 
22/02/2014, prorrogado pelo Decreto nº 4422/2016 de 10/02/2016, pu-
blicado em 13/02/2016, para o cargo de CONTADOR., conforme clas-
sificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande 
do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, com as respectivas cópias dos 
documentos abaixo descritos, para orientações dos procedimentos ad-
missionais e nomeação. O não comparecimento no prazo acima impli-
cará na desistência da vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato 
imediatamente posterior.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de  gêneros 
alimentícios, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para o Fornecimento de Alimentação para merenda escolar para 
Creches da Rede Pública.
Fornecedor: Acer Alimentos Eireli EPP
Empenho(s): 14915/2017
Valor: R$ 2.189,25
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço de brigadista, vigilantes/
seguranças desarmados para a FAMPOP 2017, tal quebra de or-
dem cronológica se fez necessária para o controle de acesso de 
pessoas, orientação e controle de disciplina dos presentes.
Fornecedor: Altaseg Vigilancia Eireli – EPP
Empenho(s): 12800/2017
Valor: R$ 38.586,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a manuten-
ção dos serviços de transporte da municipalidade.
Fornecedor: Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda.
Empenho(s): 14563, 4767, 4759, 4750, 11523, 12825, 13359, 
13527/2017
Valor: R$ 186.560,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço de impressão do Sema-
nário Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessária para 
a manutenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial, 
publicação indispensável dos atos do Poder Público Municipal.
Fornecedor: Editora Vieira Aires Ltda.
Empenho(s): 8588/2017
Valor: R$ 4.611,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar 
de serviço prestado com publicações no Diário Oficial da União.
Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S.A 
Empenho(s): 16150/2017
Valor: R$ 3.549,31
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Aquisição de Água Mineral, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para a manutenção do 
Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 16243/2017
Valor: R$ 249,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publica-
ção de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publi-
cidade Ltda.
Empenho(s): 16290/2017
Valor: R$ 1.148,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de carne bovina e peito de 
frango, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
merenda escolar das creches da rede pública.
Fornecedor: Delta Distribuidora Comercial Ltda
Empenho(s): 14930, 12792/2017
Valor: R$ 5.691,70
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de fornecimento de botijões de 
gás P-45, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atendimento da Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli – ME
Empenho(s): 14944, 14943/2017
Valor: R$ 6.280,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológi-
ca de pagamentos por se tratar de gerenciamento de bandas do 
Projeto “Viva o Largo São João”, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Marines Teodoro Sonorização ME
Empenho(s): 6606/2017
Valor: R$ 7.281,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimentos de reator vapor de sódio 
250 W, tal quebra de ordem se faz necessária para a manutenção 
de iluminação pública.
Fornecedor: Mario Sérgio Caslini Junior ME
Empenho(s): 19361/2016
Valor: R$ 4.166,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço de   manutenção do aterro 
sanitário, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária  para 
suprir a necessidade de destinação final de resíduos sólidos no 
aterro sanitário de Avaré.
Fornecedor: Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenho(s): 8308/2017
Valor: R$ 465.411,39
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de recargas de cartão magnético para 
passe escolar, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para transporte de alunos do Ensino Fundamental.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.
Empenho(s): 2015/2017
Valor: R$ 87.223,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para ela-
boração de projeto técnico de adequação de estradas rurais, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
das microbacias. 
Fornecedor: Topomapa Topografia e Mapeamento Eireli – EPP
Empenho(s): 9569/2017 
Valor: R$  10.800,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamento de serviço de pintura de guias e postes, tal quebra 
de ordem se faz necessária para reparos de guias e postes do 
município.
Fornecedor: Vitagliano Pedroso & Cia Servicos Ltda – Epp
Empenho(s): 8559, 13386/2017
Valor: R$ 19.800,00
Avaré, 24 de Novembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
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SEC. ADMINISTRAÇÃO

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 334/2017 

Edital de Convocação :056/2017 – publicação 28/10/2017
Interessado : SANDRO RODRIGO DA SILVA CARDOZO
Requerimento : 14714/2017
Examinados os autos do processo/expediente 0483342017, ve-
rificamos, que o requerente não poderá atender, na íntegra às 
exigências contidas no Edital regulamentador do certame. ( CP 
006/2016).
Indefiro autorização de nomeação/posse/exercício, smj, face óbi-
ce as regras do Edital do Concurso Publico 006/2016, da Prefei-
tura do Município da Estância Turística de Avaré, considerando 
a não comprovação de experiência em condução de veículos de 
urgência de 01 ano bem como CNH “D” constando habilitação 
profissional como motorista de veículos de transporte de pacien-
tes, conforme Lei Complementar nº 141/2011 e Portaria GM/MS 
2048/2002.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré,30 de OUTUBRO de 2017;

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 353/2017 

Edital de Convocação :061/2017 – publicação 01/11/2017
Interessado : ARIANE CRISTINA DE ALMEIDA
Requerimento : 15088/2017
Examinados os autos do processo/expediente 353/2017, ve-
rificamos, que a requerente não poderá atender, na íntegra às 
exigências contidas no Edital regulamentador do certame. ( CP 
006/2013).
Indefiro autorização de nomeação/posse/exercício, smj, face óbi-
ce as regras do Edital do Concurso Publico 006/2013, da Prefei-
tura do Município da Estância Turística de Avaré, considerando 
entendimento do conselho Regional de Contabilidade- CRC-SP, 
que informa que “para exercer função e ter cargo contábil faz-se 
necessário ser Técnico em Contabilidade registrado no CRC ou 
Contador (bacharel em ciências contábeis, registrado no CRC”.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré,17 de NOVEMBRO de 2017;

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

Class. Nome
08º ELISANGELA MACIEL ROCHA
Local de Trabalho - Departamento de Contabilidade
Jornada de Trabalho - 06 horas diárias/30 horas semanais/ 150 
mensais (L.C. nº 126/2010)
Estância Turística de Avaré, aos 24 de NOVEMBRO de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 
127/2010
DESCRIÇÃO DO CARGO - Compreende em planejar, coordenar e 
executar os trabalhos de análise, registros e perícias contábeis, esta-
belecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo as de-
terminações de controle externo, para permitir a administração dos 
recursos patrimoniais e financeiros da Prefeitura, visando atender 
legislação federal, estadual e municipal, zelando pelo cumprimento 
das mesmas, informando e orientando os setores envolvidos.
REQUISITO - Graduação completa em curso superior de Conta-
bilidade e registro no CRC (DIPLOMA AUTENTICADO) 
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -Diploma frente e verso 
da Graduação em curso superior de Contabilidade e Registro no 
CRC autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para salário 
família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet/Poupatempo)
01 Certidão de ações cíveis e criminais (fórum/Site TJ)
01 Foto 3x4
Ob s: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar 
cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, 
para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

LEIS

Lei nº 2.158, de 21 de novembro de 2017
“Autoriza o Executivo Municipal a desafetar o imóvel que especi-

fica e adota outras providências.” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 118/2017)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferi-
das por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Município de Avaré, através do Poder Executivo, 
autorizado a desafetar o imóvel de sua propriedade, matriculado 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis sob o n° 68.210, com 
área 2.614,81 m2, denominado SISTEMA DE LAZER, do des-
membramento “Mathilde de Souza Tardivo”, situado no município 
de Avaré/SP, fazendo frente para a Rua Maria Antonia de Sou-
za, medindo 30,25 metros; pelo lado direito, de quem dessa rua 
olha para o imóvel, confronta com o lote nº 01 e com José Luiz 
de Souza Tardivo, medindo 107,00 metros; pelo lado esquerdo 
com a Faixa “Non Aedificandi” e com José Luiz de Souza Tardivo, 
medindo 107,00 metros; e pelos fundos com José Luiz de Souza 
Tardivo, medindo 17,13 metros; encerrando a área de 2.614,81 
metros quadrados.
Parágrafo Único – O imóvel passará a integrar os bens de uso 
especial do município de Avaré, para regularização da construção 
da unidade escolar denominada Centro de Educação Infantil “Ca-
mila Negrão da Cunha Ribeiro”, localizada na Rua Vital Pereira de 
Andrade, 555, no bairro São Judas. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revoga a lei nº 1.313, de 10 de fevereiro de 2010.
Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PrefeitoLei nº 2.159, de 21 de novembro de 2017

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especi-
fica e dá providências” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 122/2017)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferi-
das por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º. Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
no valor de R$ 7.280,00 (Sete mil, duzentos e oitenta reais), na 
conformidade da funcional programática e modalidade de aplica-
ção detalhada abaixo:

Artigo 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

DECRETOS



LEGISLATIVO

CONTINUA NA PÁGINA 13

EDIÇÃO 845 | AVARÉ, 24 DE NOVEMBRO DE 20178

REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES 
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

20 de NOVEMBRO de 2017

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora APARECIDA AMORIM CARDOSO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MESSIAS FRANCISCO ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ARMANDO DONINI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ERMISIA DE CARVALHO COSTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor SAMUEL AUGUSTO CARDOSO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANTONIO HASSUN FILHO.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-que seja oficiado ao Presidente do FDE – Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação – Sr. João Cury Neto, para que viabilize a reforma e 
manutenção das Unidades Escolares pertencentes à Rede Estadual de En-
sino, quais sejam, EE Coronel João Cruz, EE Maria Izabel Cruz Pimentel, 
EE Dr. Paulo Araújo Novaes, EE Matilde Vieira, EE João Teixeira Araújo, 
EE D. Cota Leonel, EE D. Benê de Andrade, EE Padre Emilio Immos, EE 
Eruce Paulucci e EE Celso Ferreira da Silva.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, se 
o EJA – Educação de Jovens e Adultos mudará, concentrando apenas em 
colégios centrais?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, 
para que envie a esta casa de Leis as seguintes informações sobre as 
enchentes ocorridas em Avaré: 1)O nome dos encarregados do setor de 
limpeza urbana do município, assim como se estão em cargos de carreira, 
desvio de função ou nomeados por cargos de confiança? 2) 
Quantos funcionários compõe hoje o setor de limpeza do Município? 3) Se 
todos os funcionários do setor de limpeza, receberam materiais de trabalho 
e de proteção como exige o Estatuto do Servidor Público? 4) Se a Prefei-
tura neste ano já realizou compras de novos equipamentos de proteção e 
envie cópia da nota fiscal, ou do processo de aquisição desses materiais, 
assim como sua descrição e quantidade?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, 
para que envie a esta casa de Leis a lista com os nomes dos motoristas 
que atendem a todos os setores da prefeitura, assim como cópia das suas 
CNHs, para verificação de suas categorias e datas de vencimentos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, 
para que envie a esta casa de Leis as seguintes informações:1) Porque o 
Pronto de Socorro está sem material básico de manutenção e limpeza?2) 
Qual a empresa que fornece esse material para o Pronto de Socorro? 3) 
Qual o custo mensal desses materiais no Pronto Socorro?
-votos de parabenização a Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário – TOR, 
pelos trabalhos prestados na fiscalização Rodoviária e na apreensão de 
Transporte de Entorpecentes.Os votos de parabenização são estendidos 
ao Sr. Capitão da PM Glauco César Costa de Oliveira, comandante da 3.ª 
Companhia de Policiamento Rodoviário do 5.º BPRV, além do 1.º Sargento 
PM Antônio da Silva Duarte Neto, Cabo PM Cristiano Gonzaga Bordinhon 
e Cabo PM André Cristiano de Almeida. REQUEIRO ainda, que os mencio-
nados neste Requerimento sejam homenageados por esta Colenda casa 
de Leis, no dia 04 de dezembro de 2017, com o DIPLOMA DE HONRA AO 
MÉRITO.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
-que seja oficiado à Secretaria de Obras e Habitação no sentido de infor-
mar esta Edilidade, se há um projeto pronto ou em andamento, referente a 
grande erosão que está se formando no bairro Jardim Europa II, mais pre-
cisamente nas imediações da Rua Zurike. Solicito ainda que cópia desse 
projeto seja encaminhado ao Vereador Cabo Sérgio, para que possamos, 
se for o caso, encaminhar pedidos de emendas a Deputados Federais ou 
Estaduais, visando dessa forma colaborar de alguma maneira com solução 
desse grave problema naquela região, antes que essa cratera “engula” ca-
sas próximas da erosão.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-que sejam oficiados votos de APLAUSOS E PARABENIZACÃO ao Sr. 
Henrique que foi Campeão da corrida de 12horas de ciclismo Montain Bike.
-que sejam oficiados votos de APLAUSOS E PARABENIZACÃO ao Sr. 
Pavão que com sua equipe Escorpions Avaré ganharam mais uma par-
tida de futebol americano no Campeonato Paulista de Flag na cidade 
de Americana contra a Equipe Ponte Preta o Placar foi de 14 x 10, a 
grande Final será no dia 03/12/17 em Avaré contra o Time Buldogs da 
Cidade de São Carlos.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos esclareça se 
o Município tem parceria com Clínicas de Recuperação de Dependentes 
Químicos? Como são realizadas estas internações em nossa cidade? So-
licitamos a elaboração de estudos para a viabilidade de implantação de 
um Centro de referência de Apoio para o funcionamento de um Clínica de 
Recuperação de Dependentes Químicos, junto às Secretarias Municipais 
de Saúde e com quota dividida entre as cidades que fazem parte do SAMU 
Regional Vale do Jurumirim, que é composto por 17 Municípios (Águas 
de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira Cesar, 
Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, Manduri, Paranapanema, 
Piraju, Sarutaiá, Taguai Taquarituba e Tejupá. A proposta tem interesse 
público, ao que tange o aspecto do bem estar coletivo. Existem doentes 
viciados em drogas sejam elas licitas como bebidas alcoólicas e cigarro e 
as ilícitas, como entorpecentes, que causam alterações físicas, psicológi-
cas e alucinógenas. Alguns destes não causam nenhum mal a sociedade a 
não ser sua auto lesão, necessitando de tratamento de recuperação, mais 
com a falta de condições financeiras, acabam padecendo por não conseguir 
arcar com as despesas clínicas. Vale ressaltar ainda a problemática no con-
vívio familiar e profissional onde muitos deles se tornam agressivos causando 
graves transtornos no meio em que vivem. Vem crescendo significativamente 
o número de dependentes no município em que o vício afeta sua rotina com 
mais intensidade, percebe-se tentativas frustradas em parar por conta própria. 
Tal medida se faz necessária para os dependentes químicos com alto compro-
metimento da saúde física e psíquica. Com a construção da referida Clínica 
dos dependentes poderão ser internados, visto que a metodologia abrangerá 
a assistência multidisciplinar, dando o suporte necessário ao paciente e seus 
familiares. Neste sentido nota-se a necessidade e relevância de tal medida 
pensando no bem estar dos afetados em tal situação como um todo.
-Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, 
para que nos informe:1. Quais as providências tomadas em 
relação aos dispositivos sonoros em semáforos que estão apresentando 
problemas em nossa cidade? 2.A Empresa que forneceu os semáforos foi 
comunicada que os mesmos estão com defeito?3. Qual o valor 
gasto por esses dispositivos sonoros instalados nos semáforos para de-
ficiente visual? Considerando que os deficientes visuais não conseguem 
saber quando está verde. Como fica a situação deles que não conseguem 
enxergar? Considerando que dos dez dispositivos instalados apenas três 
funcionam e os que funcionam corretamente, a mensagem é muito baixa 
e segundo um deficiente visual:“...ter sinalizadores é muito bom, mas seria 
melhor se eles avisassem, quando nós podemos de fato atravessar...”
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Educação, para que nos informe se existe estudos em andando para a 
retomada da EJA do Ensino Médio para a Rede Municipal da Educação? 
Caso negativo, pedimos encarecidamente para que estude a possibilida-
de de retornar o EJA Ensino Médio para a Rede Municipal de Educação. 
Considerando que existe fatores que favorecem o retorno da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) em nossa cidade que são: Desde que a modalidade 
foi extinta da rede municipal a estrutura para o seu funcionamento continua 
existindo, ou seja, professores concursados para disciplinas específicas 
do Ensino Médio, como física, química e biologia (os quais ficam ociosos 
e são aproveitados como substitutos, muitas vezes, em disciplinas que 
não são de sua área de atuação, o que já suscitou denúncia no Ministério 
Público por alunos que não aceitavam tal situação) como também para 
todas as outras disciplinas específicas ou correlatas. A justificativa para o 
fechamento da modalidade foi de que o município teria que antes atender 
a demanda por vagas em creches, refutada pelo dirigente na época o qual 
afirmou que uma não inviabiliza a outra. Vale lembrar que a EJA era cus-
teado por recurso próprio do Município e não por verbas governamentais 
destinadas à Educação Infantil. Recentemente o Conselho Municipal da 
Educação alterou a idade para matrículas na EJA Municipal em consonân-
cia com mudanças feitas pela Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo, para atender alunos oriundos da Rede Municipal com defasagem 
de aprendizado e com idade acima dos anos/séries Ensino Fundamental 
II desse sistema... O problema é que isso acarreta colocar em segundo 
plano o conceito da Andragogia o que resulta em confrontos, nas salas de 
aula, entre alunos adultos (comprometidos com o estudo) e alunos ado-
lescentes e inexperientes (quase sempre displicentes com o estudo e em 
muitas vezes desrespeitosos com os mais velhos sejam eles outros alunos, 
professores, funcionários e diretores).A pressão da Diretoria de Ensino era 
que se a Rede Municipal não acolhesse tais alunos eles abririam classes 
no Sistema Educacional para atendê-los. Na opinião dos professores da 
EJA isso seria ideal, mas de forma inexplicável os Dirigentes Educacionais 
do Município atenderam, cederam à pressão, mesmo porque isso favorece 
somente as Escolas Estaduais que conseguem, com isso, minimizar o ín-
dice de retenção mimetizando a realidade da Educação Pública Estadual. 
Outro fator que também prejudica os alunos da modalidade EJA é o fato 
de que no mês de janeiro as escolas municipais permanecem, boa parte 
do período fechadas para atendimento ao público, nem se quer na forma 
de plantão, inclusive nas escolas onde funciona a EJA. O que prejudica 
muito o aluno que quer frequentar essa modalidade e que procura as Es-
colas no início do ano. Outro fator de grande relevância foi que o Senhor 
Prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre colocou no seu Plano de Governo 
na Educação assim: “Oferta do Ensino Popular, bem como retomada do 
Ensino Médio na EJA – Educação de Jovens e Adultos, visando ofertar 
oportunidade de complementação dos estudos àqueles que não tiveram 
oportunidade de concluí-los no tempo certo, dando ainda oportunidade de 
formação necessária ao ingresso aos cursos técnicos disponíveis e acesso 
ao Ensino Superior, adequado ás condições do educando...”Mediante esse 
fator criou-se uma grande expectativa nos alunos que estavam cursando 
a EJA do Ensino Fundamental no ano de 2016 e 2017 e que procuraram 
essa vereadora para interceder junto ao Sr. Prefeito e Secretaria Municipal 
da Educação, para que permaneçam em 2018 nas mesmas Escolas que 
estudam atualmente.

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito 
Municipal da Estância Turística de Avaré e ao Sr. Secretário Municipal da Saú-
de para que nos esclareça: Qual a razão do fechamento do setor de oncologia 
em nossa cidade? Considerando as inúmeras indagações/questionamentos 
dos munícipes em relação ao corte do setor de oncologia, perguntamos: Que 
providência serão tomadas para que a Santa Casa de Misericórdia de Avaré, 
continue atendendo os pacientes que sofrem dessa triste doença? Conside-
rando que o trabalho desempenhado pela ABOVA é de excelente qualidade e 
conta com uma equipe de voluntários que se dedicam para ajudar os pacientes 
com câncer de Avaré e demais cidades vizinhas.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Saúde, para que nos esclareça:Quais providências estão sendo tomadas 
em relação aos pedidos de Tomografia? Procede o questionamento desse 
munícipe?“...A médica deu um pedido de tomografia para o meu pai, eu 
fui marcar no Posto de Saúde da Rua Acre, me falaram que a espera é de 
um ano e que não daria para marcar e ainda foi pedido que eu volte para 
marcar. Absurdo isso vereadora! ...”

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré no sentido de informar se é possível LIBERAR UM 
HORÁRIO NOTURNO DE 02 HORAS POR SEMANA NO GINÁSIO DE 
ESPORTES OU EM OUTRO LOCAL QUE ACHAR MAIS PERTINENTE 
PARA QUE O GRUPO “GALERA DO PASSINHO” POSSA EXERCITAR 
SEUS TREINAMENTOS, tendo em vista que no “Primeiro Encontro Espor-
tivo Amor de Quatro Patas” no último dia 15 de novembro fui procurado pe-
los integrantes do grupo que solicitaram referido apoio de nosso município. 
Informo que o grupo tem os equipamentos de som, necessitando somente 
do espaço. Em tempo, informo que o referido grupo vem representando 
nosso município por todo Estado de São Paulo. Incentivar este grupo é 
incentivar o esporte e a cultura. 
-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES AOS ORGANIZADORES DO PRIMEIRO ENCONTRO ESPORTI-
VO AMOR DE QUATRO PATAS, que aconteceu no último dia 15 de no-
vembro no Horto Florestal com atividades de bike, cãominhada, feira de 
filhotes, shows musicais, piquenique, palestras sobre pets, brechó, aula de 
zumba, galera do passinho e outras recreações. O evento auxiliou no in-
centivo a adoção, com conscientização da posse responsável.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível, visto que em visita 
ao referido bairro os moradores solicitaram, INSTALAR EM 2018 ACADÊ-
MIA AO AR LIVRE NA ENTRADA DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO ONDE 
EXISTIA ANTIGA QUADRA OU OUTRO ESPAÇO PRÓXIMO, tendo em 
vista que o local indicado recebe todos os dias inúmeros praticantes de 
caminhada, incluindo alguns moradores da terceira idade.
-REQUEIRO que seja oficiado a Companhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo – SABESP de Avaré/SP, visando em caráter de urgência 
SOLICITAR REPAROS NO SERVIÇO DE ESGOTO NA RUA ZURIQUE 
NO BAIRRO JARDIM EUROPA II DESTE MUNICÍPIO, tendo em vista que 
devido as intensas chuvas, houve aumento da erosão no referido local e 
smj ocorreu um suposto rompimento da tubulação de esgoto, onde o esgo-
to está sendo lançado diretamente no buraco da erosão provocando riscos 
quanto a saúde pública e meio ambiente. 
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível em caráter de urgência 
REALIZAR SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS E CORREÇÃO 
DO SOLO NA RUA ZURIQUE NO BAIRRO JARDIM EUROPA II ONDE 
EXISTE UMA GRANDE EROSÃO, tendo em vista que nos últimos dias, 
devido as intensas chuvas, a erosão aumentou colocando em risco as resi-
dências e os transeuntes. Segue fotos em anexo.

Carlos Alberto Estati
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA APARECIDA DE MELO CLARO.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre para 
que através do setor competente informe esta Casa de Leis qual o motivo de 
as obras de sinalização tanto horizontal como vertical nas vias da cidade não 
estão sendo viabilizadas, posto que em um número incontável de ruas existe a 
falta de tais sinalizações, bem como redutores de velocidade do tipo lombada, 
o que, além de causar sérios transtornos e risco de acidentes, tem sido alvo de 
reclamação por parte dos munícipes de todos os bairros da cidade.
-que seja oficiado à SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – para que informe esta Casa de Leis o motivo pelo qual não são 
executados os serviços de reparo e manutenção do vazamento de esgoto o 
qual ocorre na Avenida Paranapanema, nas imediações do “Lajão Avaré”, 
posto que no referido local tal vazamento ocorre pelos bueiros e demais 
saídas de escoamento de águas pluviais, o que já tornou-se um problema 
crônico no mesmo, o que há anos vem causando sérios transtornos e um 
insuportável odor para os moradores, comerciantes e transeuntes que fre-
quentam tais imediações. Requeiro ainda, em caso de haver algum projeto 
em andamento para tal serviço, seja enviada cópia do mesmo.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-informar a esta Casa de Leis, o necessário planejamento de obras para so-
lucionar o problema ocasionado pelas erosões em nosso município, principal-
mente aquela localizada no Parque Terezinha de Freitas e que já está amea-
çando casas na Ruas Zurique, Versalhes, Florença, Lion, Ancara, entre outras.
-seja oficiado ao Sr. Alexandre Leal Nigro, Secretário Municipal de Obras e 
Habitação e ao Sr. Judésio Borges, Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
para comparecerem à Câmara Municipal de Avaré em sessão ordinária, no 
Pequeno Expediente, no dia 27 de Novembro, para explicarem aos Verea-
dores e à população, o planejamento do Executivo para o combate efetivo 
das erosões existentes em nosso Município, especialmente aquela existen-
te no Parque Terezinha de Freitas.
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ESPORTES

Os atletas do Núcleo Especial 
Municipal de Avaré estiveram em 
Itapuí, na região de Jaú, participando 
da última etapa do Circuito Especial 
de Atletismo e Esportes Adaptados.

Após uma boa participação na 
modalidade Atletismo, a equipe de 
Avaré encerrou o Circuito Especial 
em segundo lugar. Já na modalidade 
futsal, o município foi campeão. 

A participação dos avareenses na 
competição teve o apoio das Secretarias 
de Esportes e Lazer de cada município 
em parceria com a Secretaria dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência de Avaré. 
O evento foi organizado pela Associa-
ção Brasileira de Desportos para Defi-
cientes Intelectuais (Abdem), cujo obje-
tivo é promover a integração, a prática 
e o convívio nas modalidades esportivas 
pelos portadores de deficiência. 

Torneio de futsal foi disputada em São Carlos

No último domingo, dia 19, na cidade de São Carlos, os 
atletas da equipe Sub 17 da Secretaria Municipal de Esportes 
(SEME) disputaram a 19ª Copa Palmeiras de Futsal – Interior. 
Com muita raça e determinação, o time treinado pelo técni-
co Niquinho conquistou o campeonato com uma campanha 
invicta.

Com três vitórias, duas por goleada (4 a 0 sobre Araras e 6 
a 1 sobre Piracicaba), venceu também a equipe de Rio Claro 
por 1 a 0, o selecionado avareense empatou com a equipe de 
Conchas por 1 x 1, mas a venceu nos pênaltis por 4 x 3. Na 
decisão, os rapazes de Avaré ganharam da equipe Sub 17 de 
Dourados por 3 x0.

Com tão bons resultados, Avaré garantiu vaga para a dis-
puta da final estadual da Copa Palmeiras, programa para este 
sábado, 25, no Ginásio da Sociedade Esportiva Palmeiras, o 
Allianz Parque, em São Paulo.

“Parabenizamos a todos os atletas pela belíssima campanha. 
Destacamos o goleiro Charles, o menos vazado da competição 
e também o Cabeleira, o artilheiro da Copa com 9 gols”, enfa-
tizaram os dirigentes da SEME.

Paineiras e 
América já 
estão nas 
semifinais do 
Municipal 

Com entrada franca, no últi-
mo domingo, 19, o público viu no 
Campo Municipal partidas deci-
sivas que garantiram duas vagas 
para as semifinais do Campeona-
to Municipal de Futebol. 

A equipe do Paineiras derro-
tou o Sport Nova Era pelo placar 
de 6 a 2. Na segunda partida hou-
ve empate de sem gols entre São 
Pedro e América. Na disputa por 
pênaltis a equipe do América le-
vou a melhor. 

Neste domingo, 26, no Cam-
po Municipal estão programados 
mais dois jogos para definição 
dos outros semifinalistas da tem-
porada 2017. O time do Rene-
gados  enfrenta o São Paulo “B” 
às 13h30. Em seguida, às 15h, o 
Atlético Bonsucesso “B” disputa a 
última vaga com o time da Ponte 
Preta.

Secretaria de Esportes é campeã 
da 19ª Copa Palmeiras 

Atletas do futsal vencem o 
Circuito Especial de Atletismo
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Em parceria com instituições privadas, o Fundo 
Social de Solidariedade organizou, na sexta-feira, 
24, a Campanha de Doação de Sangue. Mais de 
150 pessoas compareceram e 90 senhas foram 
preenchidas para doação. 

Todas as doações serão encaminhadas para o 
hemocentro do Hospital das Clínicas da Unesp de 
Botucatu. De acordo com os dirigentes do Fundo 
Social, para que Avaré consiga um hemocentro é 
preciso dispor de determinado número de leitos 
e o município ainda não alcançou a quantidade 
estipulada. 

A equipe do Fundo Social e as respectivas ins-
tituições recepcionaram doadores de Avaré e re-
gião e agradecem a todos pelo êxito da iniciativa. 

SOLIDARIEDADE

Fundo Social apóia campanha 
de doação de sangue

EDUCAÇÃO 

Estudantes 
participaram de 
palestra sobre 
“Personalidades 
Negras”

Na Semana da Consciência Negra, o car-
tunista avareense Flávio de Oliveira, convida-
do pela Coordenadoria de Arte da Secretaria 
Municipal da Educação, ministrou palestras 
nos dias 21, 22 e 23 em três unidades escola-
res, sobre as “Personalidades Negras”.

O tema, apresentado para alunos do en-
sino básico das EMEBs Maria Nazareth Abs 
Pimentel, e Maneco Dionisio, bem como 
para os alunos do projeto EJA  (Educação de 
Jovens e Adultos) da EMEB Maria Thereza de 
Oliveira Picalho (Dondoca), gerou debates 
entre os participantes. 

O projeto, idealizado pelo próprio cartu-
nista, teve início no último dia 20, no Centro 
Cultural Esther Pires Novaes, onde Flávio de 
Oliveira expôs seus desenhos e ilustrações. 
“A meta é conscientizar os estudantes a res-
peito da discriminação racial e os motivos da 
celebração do Dia da Consciência Negra”, 
explicaram os educadores.
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A Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
prossegue investindo na renovação da frota mu-
nicipal. Nesta semana, a Secretaria de Saúde rece-
beu mais dois carros zero quilômetro para aten-
der as necessidades do setor. Os veículos modelo 
Renault Sandero são 1.0, Flex, 4 portas e tem ca-
pacidade para cinco passageiros. 

No total, foram investidos R$ 77, 8 mil na 
aquisição das duas unidades. Já a Secretaria da 
Educação investiu R$ 352 mil na compra de um 
micro-ônibus zero quilômetro para ampliar a fro-
ta à disposição do transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino. O veículo, movido a diesel, 
tem  capacidade para 32 lugares.

Em breve, a Secretaria da Saúde deve rece-
ber outros três veículos que estão em processo 
de licitação. Por sua vez, a Secretaria de Educação 
aguarda a entrega de mais dois veículos novos 
comprados recentemente.

Todos os veículos estão sendo adquiridos com 
recursos do próprio município.

INVESTIMENTO

Educação e Saúde 
ganham novos veículos 
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No dia 28, alunos da rede municipal 
vão aprender mais sobre astronomia

Grupos de alunos do ensino fundamental da 
Rede Municipal de Ensino participarão na próxima 
terça-feira, 28, de um dia todo dedicado aos estu-
dos de astronomia, nas dependências do Centro 
Cultural Esther Pires Novaes. 

A iniciativa, que conta com apoio da Secretaria 
Municipal da Cultura, é de uma instituição privada 
juntamente ao Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo do Estado de São Paulo 

CULTURA

Planetário Móvel será 
atração no Centro Cultural
Planetário Móvel será 
atração no Centro Cultural

(Sescoop/SP). Essa parceria garantirá a monta-
gem de um Planetário Móvel de forma gratuita 
com projeções de vídeos curta-metragem sobre 
o tema.

Durante as sessões de 20 minutos, os estudan-
tes farão uma viagem espacial simulada pelo uni-
verso com informações sobre os planetas, o sol, a 
lua, as constelações e orientação sobre a impor-
tância em cuidar da Terra. Esse recurso didático 
e pedagógico utilizado para a projeção do espa-
ço sideral e seus elementos contribui de maneira 
positiva para o processo de aprendizagem nessa 
área de conhecimento.

AGENDA CULTURAL

Apresentação 
de Kleber Daniel 

Neste sábado, 25, às 20h, no Auditório Elias de 
Almeida Ward, no Centro Cultural Esther Pires 
Novaes, o musicoterapeuta avareense Kleber 
Daniel fará sua apresentação musical, tendo 
no repertório, além de composições de sua 
autoria, também interpretações de músicas 
da banda Nazareth e também de números do 
rock nacional. A entrada é franca. 

Exposição de Caricaturas
Também com entrada gratuita, até o fi m do 
mês o público poderá visitar no hall do Cen-
tro Cultural Esther Pires Novaes (Rua Sergipe, 
1507), das 8h às 17h, a mostra de caricaturas 
de personalidades de Avaré, obras do caricatu-
rista Sebastião Xavier de Lima. 

Cultura Aqui

Entre os dias 27 e 29, a partir das 16h, no Lar-
go do Mercado, convidados pela Secretaria da 
Cultura, os alunos do Projeto Guri participarão 
do projeto “Cultura Aqui”. Os guris farão es-
petáculos de melodia instrumental para atrair 
mais crianças e jovens para esse importante 
projeto de ensino musical do Governo do Es-
tado feito em parceria com a Prefeitura, cujas 
matrículas estão abertas para 2018. 

Há 45 anos – Nesse pitoresco registro fotográfi co 
de 1972 aparecem algumas barracas armadas no 
Camping Municipal, inaugurado dois anos antes 
na primeira gestão do prefeito Fernando Cruz Pi-
mentel. Situado em área privilegiada, às margens 
da Represa de Jurumirim, nas proximidades da 
Ponte Carvalho Pinto, o principal ponto turístico 
de Avaré fi ca a apenas 18 km da área urbana e 
tem acesso seguro pela rodovia SP–255. Com mil 
metros de extensão de praia fl uvial, o lugar ofere-
ce aos visitantes infraestrutura básica para a prá-

tica de campismo em seus 48 mil metros quadra-
dos de dimensão. Sua capacidade de alojamento 
é para 700 barracas entre médias e grandes. Palco 
freqüente de concorridas competições náuticas, o 
Camping sedia provas de jet sky, prancha a vela, 
pesca esportiva e nado livre. Esses esportes atraem 
públicos e competidores de diferentes partes do 
país. O ar puro ali predomina e as águas limpas do 
Rio Paranapanema agradam os turistas, os quais 
podem contemplar no entardecer um dos mais 
espetaculares poentes vistos no Brasil. (GJ)
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Francisco Barreto de Monte Neto

-que seja oficiado ao Banco Santander, agência 3615, para que disponibili-
ze um número maior de caixas para o atendimento dos funcionários muni-
cipais nos dias de pagamento, principalmente no Posto de Atendimento do 
Centro Municipal Administrativo, posto que as filas que se formam nesses 
dias são intermináveis causando sérios transtornos aos mesmos, pois mui-
tos deixam para ir ao banco no horário de almoço e, por diversas vezes 
acabam por sair do banco sem conseguir atendimento. Requeiro ainda, 
seja feita manutenção dos caixas eletrônicos tanto do referido posto de 
atendimento quanto da agência da Rua Santa Catarina (3615).
-que seja oficiado ao Comandante da Polícia Militar, 53º BPM, Capitão 
Rodrigo Augusto Santana, para que viabilize a fiscalização em relação a 
motocicletas as quais estacionam em vagas destinadas a veículos, prin-
cipalmente no centro da cidade e imediações das instituições bancárias, 
onde há maior concentração e fluxo de veículos. Requeiro ainda, seja 
esclarecido o porquê de não estar sendo feito um trabalho de orientação 
ou até autuação dessas motocicletas, pois tal situação tem gerado sérios 
transtornos e reclamações por parte de munícipes.
-que seja oficiado à SEMADS – Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social para que informe esta Casa de Leis se existe um 
projeto para o funcionamento da piscina do CSU – Centro Social Urbano, 
posto que a mesma encontra-se impossibilitada de utilização devido à falta 
de manutenção.
-que seja oficiado à Secretaria Municipal da Saúde para que informe esta 
Casa de Leis como está sendo feito o atendimento móvel odontológico já 
que o veículo destinado a tal atendimento encontra-se há meses parado na 
Garagem Municipal.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES 
ao funcionário da limpeza municipal, Sr. Carlos Donizete, pelo excelente 
trabalho realizado na Avenida Pref. Paulo Araujo Novaes, trabalho este que 
vem sendo elogiado por moradores das imediações da avenida e transeun-
tes pela presteza e dedicação.

Roberto Araujo
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre e ao Secretário Municipal da Cultura, Senhor Diego Beraldo, para que 
estudem a possibilidade de criar uma Banda Marcial Municipal, tendo em 
vista que a mesma sempre trouxe láureas ao nosso município e a sua volta 
as atividades seria uma grande conquista para a cidade.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÕES” a F.S.P. – Faculdade Sudoeste Paulista, pela orga-
nização e realização do evento denominado 3ª Corrida e Aventura “FSP 
FEST RUM”, parabenizações estas extensivas aos atletas que participa-
ram da corrida, realizada no dia 18 de novembro do corrente ano, que foi 
coroado de êxito, contando com mais de 300 participantes.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS E 
PARABENIZAÇÕES” ao Ilustre Delegado de Polícia, Doutor Rubens Cesar 
Garcia Jorge e demais policiais da DIG – Delegacia de Investigações Ge-
rais de Avaré, pelo brilhante trabalho de segurança pública que vem reali-
zando em benefício de nossa querida cidade de Avaré e toda a região, co-
locando atrás das grades bandidos de alta periculosidade, os quais foram 
presos no dia 31 de outubro p.passado, através da “Operação Avalanche”.
Profissionais desta envergadura enobrecem a Policia Civil do Estado de 
São Paulo e proporcionam à nossa sociedade a segurança, a tranquilidade 
e a paz que todos nós precisamos.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para 
que através do Departamento competente tome providências com relação as lâm-
padas acesas 24 horas por dia, nos postes de iluminação pública, instalados em 
toda a extensão da Rua Monte Carlo – Bairro: “Jardim Europa II”.
-seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que tome providências com relação 
as lâmpadas acesas 24 horas por dia, nos postes de iluminação pública, ins-
talados em toda a extensão da Rua Monte Carlo – Bairro: “Jardim Europa II”.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-para que através do setor competente urgentemente seja feito o reparo na 
rampa de acesso dos barcos no Camping Munucipal para melhor sustenta-
ção pois com as fortes chuvas está ficando oca.
-para que verifique a possibilidade de desativação do ponto de taxi que fica 
ao lado do poupatempo, pois não ficam taxistas neste local e assim com a 
desativação o local poderá ser utilizado para estacionamento a população.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que verifiquem com urgência a situa-
ção de calamidade em que se encontra o Albergue Municipal Noturno de 
nossa cidade.
-por meio do setor competente, realize estudos para que no ano de 2018 
ao alunos da Rede de Ensino Municipal tenham de volta aula de informática 
desde o começo do ano letivo, haja visto que no ano de 2017 os alunos 
ficaram sem aula de informática desde março e isso significa um retrocesso 
para o nosso Ensino/Educação.
-por meio do setor competente, para que providencie substituição de lâm-
pada danificada na Avenida Major Rangel em frente à Diretoria de Ensino.
-por meio do setor competente, para que providencie capinação em todo 
Bairro Vila Jardim, pois o mesmo encontra-se com mato alto em toda via 
pública e passeio público.
-por meio do setor competente, para que providencie instalação de ilumina-
ção na frente da EMEB Evani E. Battochio Casolato/Ponte Alta.
-por meio do setor competente, para que providencie um Escriturário para 
atender a demanda da EMEB Salim Antonio Curiati, que é muito grande.
-por meio do setor competente, para que providencie com urgência a ma-
nutenção da EMEB Evani E. Battochio Casolato/Ponte Alta, que encontra-
-se com banheiro vazando água, quando chove o refeitório fica inundado, 
goteiras no ventilador, dificultando todo o trabalho da Escola, pois os alunos 
não tem aonde ficar.

-por meio do setor competente, para que providencie a substituição de lâm-
pada danificada na Rua Bahia em frente ao número 1023.
-por meio do setor competente, para que conforme Lei Municipal nº 
1250/1981, notifique o proprietário do terreno da Rua da Colina, número 
568, para que realize capinação, limpeza e manutenção do referido terreno.
-queimadas ne Rua Rio de Janeiro em frente ao Hotel Rio Novo e tam-
bém em frente ao número 1870. Considerando que os postes por estarem 
próximos, a via está muito escura dificultando a passagem dos pedestres.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA RUA BASTILIO OVÍDIO TARDIVO PRÓXIMO AO NÚMERO 
96, onde detém um grande buraco deixando o local com baixa segurança 
aos usuários. Informo que a pavimentação é asfáltica.

Carlos Alberto Estati
-para que através do setor competente providencie sinalização de trânsito 
tanto vertical quanto horizontal em toda a extensão da Rua Jairo de Amo-
rim, no Residencial Avaré I, posto que os moradores vêm há tempos so-
frendo sérios transtornos tanto no tráfego de veículos bem como no trânsito 
dos transeuntes daquele local devido à ausência total de sinalização na 
referida rua.

Francisco Barreto de Monte de Neto
-para que através do setor competente providencie material de limpeza e 
higiene para o CSU – Centro social Urbano, pois o local encontra-se total-
mente desprovido de tais materiais, fazendo com que alguns funcionários 
tenham de levar os mesmos para manutenção dos trabalhos diários.
-para que através do setor competente providencie reforma e manutenção 
da quadra poliesportiva do CSU – Centro Social Urbano - bem como a ca-
pina no entorno da mesma. Indico ainda, seja viabilizada a cobertura para 
a referida quadra para que possa ser utilizada para fins de treinamento e 
competições, evitando a exposição constante e excessiva ao sol dos atle-
tas usuários do local.
-para que através do setor competente providencie a troca de telhas do 
CSU – Centro Social Urbano – posto que há mais de 01(um) ano encon-
tram-se quebradas causando sérios transtornos aos usuários e funcioná-
rios durante os períodos de chuvas.

Ivan Carvalho de Melo
-para que por meio do setor competente seja realizado com caráter de 
URGENCIA a manutenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na 
Rua Jose Bruno, n°401 até 411, localizado no Bairro Camargo. Como mos-
tra as fotos.
-para que por meio do setor competente seja realizado com caráter de UR-
GENCIA a manutenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na rua 
Sergio Barreira, n° 35 até 173, localizado no Bairro Camargo.
-para que por meio do setor competente seja realizado a manutenção do 
leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua Baptista Dalcim, n° 28 até 
180, localizado no Bairro Camargo.
-para que por meio do setor competente seja realizado com caráter de UR-
GENCIA a manutenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua 
Abdala Haspani, n° 136, localizado no Bairro Camargo. Como mostra a foto.
-para que por meio do setor competente seja realizado a manutenção do 
leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua José B. Negrão, n° 06 até 
37, localizado no Bairro Vera Cruz.
-para que por meio do setor competente seja realizado a manutenção do 
leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua São Simão Sirineu, n° 193 
até 225, localizado no Bairro Vera Cruz.
-para que por meio do setor competente que providenciem com caráter de 
URGENCIA a limpeza da área verde, na Rua Jose Bruno, localizado no 
Bairro Camargo. Como mostra as fotos.
-para que por meio do setor competente seja realizado a devida reposição 
de lâmpadas na Rua Valdomiro Antunes Fogaça, n° 08, localizado no Bairro 
São Rogerio.

Roberto Araújo
-para que através do Departamento competente providencie a operação 
tapa-buracos em toda extensão da Av. Manoel Teixeira Sampaio, visto que 
lá existem muitos buracos, causando transtornos aos usuários da referida 
via, podendo inclusive, causar acidentes devido à grande quantidade de 
buracos existentes naquela via pública.
-para que providenciem em regime de urgência o conserto e/ou troca da 
porta metálica de acesso ao Museu, bem como, coloque grades fixas nas 
janelas e grades com cadeados em todas as portas existentes nos órgãos 
alocados na CAIC, tendo em vista o valor imensurável das obras de artes 
e demais peças ali expostas para visitação pública, além do acervo biblio-
tecário e documental da pasta da Cultura, os quais ficam sem nenhuma 
segurança fora do horário de expediente, principalmente à noite.
-para que contratem em regime de urgência alarme monitorado para o Mu-
seu e as demais dependências alocadas na CAIC, tendo em vista o valor 
imensurável das obras de artes e demais peças ali expostas para visitação 
pública, porém, sem nenhuma segurança fora do horário de expediente, 
principalmente à noite.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO LOCAL DAS 
PROVAS E DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº 01/2017

O Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré-SP, no uso de suas atribuições, faz saber que ficam convo-
cados todos os candidatos abaixo relacionados que tiveram suas 
inscrições deferidas no processo seletivo de estágio da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, que será realizado 
no dia 04 de dezembro de 2017.
1- DO LOCAL DAS PROVAS
1.1 - Local: Faculdade Eduvale de Avaré
1.2 - Endereço: Avenida Pref. Misael Euphrásio Leal, nº 347, Jar-
dim América, Avaré/SP- Sala 12
1.3 - Data: 04 de dezembro de 2017
1.4 - Horário: às 10 horas
2. DAS PROVAS
2.1 – As provas serão objetivas e terão duração de 2 (duas) horas. 
2.2 – As provas serão aplicadas no dia 04 de dezembro de 2017 
às 10h00min.
2.3 – Recomenda-se ao candidato comparecer ao local designa-
do para a realização das provas com, no mínimo, 30 (trinta) minu-
tos de antecedência do horário fixado para seu início. 
2.4 – O candidato deve comparecer munido de caneta esferográ-
fica de tinta azul ou preta. 
2.4.1 - Será obrigatória a apresentação, para a realização das 
provas, de documento de identidade original com foto. 
2.4.2 - Serão considerados documentos de identidade: carteiras 
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segu-
rança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizado-
res de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas 
por órgão público, que, por lei federal, valham como identidade; 
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo com foto). 
2.4.3 - Não serão aceitos como documentos de identidade: certi-
dões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de motorista 
(modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais 
sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não-identificáveis 
e/ou danificados. 
2.4.4 - Não será admitido o ingresso de candidato no local de rea-
lização das provas após o horário fixado para seu início. 
2.5 - As provas serão realizadas sem consulta a qualquer mate-
rial, não sendo permitida, durante sua realização, a comunicação 
entre os candidatos ou a utilização de aparelhos eletrônicos (BIP, 
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, palmtop, notebook, 
receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador, pager etc.), 
livros, anotações etc. 
2.6 – O candidato somente poderá deixar o local de prova após 
decorrida 1(uma) hora do seu início. 
2.6.1 - Vale ressaltar que o candidato só poderá levar o CADER-
NO DE QUESTÕES, após o determinado no item 2.6.
2.7 - Não haverá segunda chamada para a realização da prova. 
O não comparecimento implicará na eliminação automática do 
candidato. 
3. DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
3.1 - O candidato que detectar qualquer divergência com seu 
nome deverá protocolar um requerimento de alteração dos dados 
na sede do CIEE Avaré, na Rua Rio de Janeiro, nº 1640, Centro, 
encaminhando em anexo cópia do comprovante de inscrição e de 
documento que comprove os dados do candidato.
3.2 - O candidato cujo nome não constar na relação de candida-
tos, deverá protocolar um requerimento na sede do CIEE Avaré, 
encaminhando anexa cópia do comprovante de inscrição. 
Vaga: 01 + CADASTRO DE RESERVA - Nível Superior em Tec-
nologia da Informação, Análise de Sistemas, Desenvolvimento de 
Sistemas ou Sistema de Informação (cursando) 
Total de candidatos inscritos: 08 - Número de Vagas: 01 + CR
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Lei nº 2160, de 24 de Novembro de 2017.
Dispõe sobre proibição de festas públicas no mês de dezembro 

e dá outras providências.

Autoria: Ver. Antonio Angelo Cicirelli e outros
(Projeto de Lei nº 112/2017)
  
ANTONIO ANGELO CICIRELLI, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, FAÇO 
SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 43, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMUL-
GO A SEGUINTE LEI NA FORMA APROVADA PELA EDILIDADE:
Art. 1º - Fica proibida a realização de eventos festivos de qualquer 
natureza, pelo Poder Público de Avaré, no mês de dezembro, a 
fim de prestigiar a economia local.

Parágrafo único: Excetuam-se os atos cívicos e os eventos já 
existentes no calendário oficial do município, instituído através da 
Lei Municipal nº 1.338, de 30 de março de 2.010.  
Art. 2º - As despesas com a execução da presente lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, 24 de novembro de 2017 -.
    

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara na data supra

CIRCULAR N º 41/2017- DG
Avaré, 23 de novembro de 2.017.

LEMBRETE
Estarão presentes os Secretários Municipais, Srs. Alexandre 
Leal Nigro e Judésio Borges, para explicarem sobre as erosões 
existentes em nosso Município, nos termos do Requerimento 
nº 1432/2017, de autoria do Ver. Ernesto Ferreira de Albuquer-
que e outros, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
27/11/2017 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da 
Sessão Ordinária de 27 de novembro do corrente ano, que tem seu 
inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2017 - Discus-
são Única – Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: Ver. Roberto Araujo
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Pastor Olímpio Costa e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2017 e dos 
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/
emendas) 
2. PROJETO DE LEI Nº 119/2017 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Antonio Angelo Cicirelli
Assunto: Dispõe sobre a participação na Feira do Produtor Rural 
e dá outras providências (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 119/2017 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
de Serviços, Obras e Adm. Pública.  (c/emendas) 
3. PROJETO DE LEI Nº 120/2017 - Discussão Única 
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Dispõe sobre a prática de educação física adaptada nos 
estabelecimentos de ensino público e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 120/2017 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo. (c/emendas) 
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2017 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Cria a Secretaria de Negócios Jurídicos - SNJ - Organiza a 
Procuradoria Geral do Município, seu Regime Jurídico, altera a Lei 
Complementar 96, de 12 de maio de 2009 e dá outras providências. 
(c/SUBSTITUTIVO - Cria a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídi-
cos, altera a Lei Complementar 96, de 12 de maio de 2009, Lei Com-
plementar 126, de 02 de junho de 2010 e dá outras providências.) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 104/2017 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Adm. Pública (c/emendas)(adiamento: Ver. Estati)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna 
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na sessão 
ordinária de 20/11/2017, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser 
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Projeto de Lei nº 126/2017
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outro
Assunto: Dispõe sobre a gestão participativa das praças do municí-
pio de Avaré e estabelece seus objetivos, princípios e instrumentos.

SAÚDE 

Conheça os 
serviços do SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) é um serviço gratuito, que 
funciona 24 horas,  por meio da prestação de 
orientações e do envio de veículos tripulados 
por equipe capacitada, acessado pelo número 
“192” e acionado por uma Central de Regu-
lação das Urgências. Realiza os atendimen-
tos em qualquer lugar: residências, locais de 
trabalho e vias públicas, e conta com equipes 
que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de 
enfermagem e condutores socorristas.

Promove atenção à vítima após ter ocorrido 
alguma situação de urgência ou emergência de 
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, 
pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa 
levar a sofrimento ou mesmo a morte. 

O Ministério da Saúde vem concentrando 
esforços no sentido de implementar a Políti-
ca Nacional de Atenção às Urgências, da qual 
o SAMU 192 é componente fundamental. Tal 
política prioriza os princípios do SUS, com ên-
fase na construção de redes de atenção inte-
gral às urgências regionalizadas e hierarquiza-
das que permitam a organização da atenção, 
com o objetivo de garantir a universalidade 
do acesso, a equidade na alocação de recur-
sos e a integralidade na atenção prestada.

A Estância Turística de Avaré, atualmente, 
conta com duas viaturas: sendo uma de Aten-
dimento de Suporte Avançando e outra de 
Suporte Básica, além de três Reservas Técnicas 
que atendem os 17 municípios da região. 

Como funciona o SAMU 192?
O atendimento do SAMU 192 começa a 

partir do chamado telefônico, quando são 
prestadas orientações sobre as primeiras 
ações. O serviço pode ser acessado gratuita-
mente pelo número 192, a partir de qualquer 
telefone, fixo ou móvel. A ligação é atendida 
por técnicos, que identificam a emergência 
e coletam as primeiras informações sobre as 
vítimas e sua localização. Em seguida, as cha-
madas são remetidas ao médico regulador, 
que presta orientações às vítimas e aciona as 
ambulâncias quando necessário.
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Classificação de professores (PEB I , Arte, Educação Física e Inglês) da 
Rede Municipal de Ensino de Avaré para efeito de atribuição de 

aulas/classes para o ano letivo de 2018.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS

RELAÇÃO DE PROJETOS C/ COMUNIQUE-SE 

De 31 de  outubro à 23 de novembro

Nº PROC. ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL PROJETO

1 321/17 João Vinicius Teruel Lazaro Teixeira Rua Otacílio Nunes Duarte, 237 I.054.011.000 construção
2 033/17 Daniel Ricardo Boss Jacard Rua Mário Rubens de Almeida Sampaio, L 05 e 06 4.756.005.006.000 unificação
3 224/17 CWR Ind. e Com. De Confecções Ltda Praça Bertinho Rocha, 531 4.169.009.000 const/reg
4 116/17 Fernando Pereira Marques Rua das Violetas, 630 P.023.046.000 regularização
5 323/17 Hilário de Paula Andrade Filho Rua Nicola Pizza, 1090 5.256.005.000 regularização
6 322/17 Janela Incorp. E Constr. Ltda Tv. José Vieira dos Santos, 30 4.368.032.000 construção
7 324/17 Rosangela Leite Rua Aristides Cruz Messa, 80 4.338.006.000 regularização
8 325/17 Clovis da Silva Souta Rua Andromeda, 213 F.036.032.000 regularização
9 308/17 Aparecido Alves Vieira Rua Mato Grosso, 4221 3.216.007.000 regularização
10 286/17 Marcelo Dias Martinez Rua Krakovia, 96 4.261.046.000 construção
11 312/17 Vicente Elisio da Silva Rangel Rua Maria Ondina de A. Sampaio, 100 4.754.017.000 construção
12 428/16 Lar Analia Franco Avaré Avenida Anápolis, 731 5.088.011.000 construção
13 275/17 Maria Vanda da Silva Lucas Rua Lydio Simonassi, 44 2.171.004.000 regularização
14 309/17 Gerson Aparecido Nogueira Rua Volga, 21 F.022.024.000 construção
15 310/17 Fábio de Araujo Souza Rua Paula Fernandes, 200 3.282.001.000 construção
16 313/17 Paulo Quirino e outra Rua Tonico Boava, 545 3.030.003.000 construção
17 314/17 Marco Antonio Caçador Castro Rua Salvador Góia Peres, 140 5.298.010.000 construção
18 315/17 Vanessa Silveira Theodoro Rua Nilda Paulucci Paixão, 51 5.401.012.000 construção
19 041/17 Maria de Fátima Almeida Rua São Cristóvão, 223 2.141.019.000 construção
20 316/17 Murilo Fonseca Guarnier Rua Emílio Lombardi, 388 5.261.004.000 regularização
21 318/17 Fernando Rodrigues Vieira Rua Pedro Domingues, 188 3.138.018.000 regularização
22 320/17 Empresa Brasileira de Distribuição Ltda Av. Madre Paulina, 487 2.155.017.000 construção
23 292/17 Paulo Fernandes Alves Rua Janio Quadros, 587 2.023.013.000 regularização
24 288/17 Antõnio Lourival Valencise Rua das Margaridas, 45 P.022.026.000 construção
25 267/17 Thiago Rocha Contrucci Rua Âncara, 92 4.242.011.000 construção
26 269/17 Renato Rocha Vieira Rua Arlindo Peres Ramos, 697 4.558.019.000 regularização
27 289/17 Antonio João Santiago Filho Rua Dona Argentina Viana, 125 I.001.058.000 regularização

28 293/17 Reinaldo Amaro Barboza Rua Armando Silveira, 235 5.316.003.000 construção

29 299/17 Eliseu Carlota Rua Tonico Boava, 1538 3.163.008.000 regularização

Avaré, 23 de novembro de 2017.

Eng. Civil Fabiano Peres Ramos  Arq. Paulo Estevan Katz Vizeu

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/17 – PROCESSO Nº. 430/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos atender paciente da case 
Recebimento das Propostas: 01 de Dezembro de 2.017 das 10 horas até 13 de Dezembro de 2.017 
às 08 horas.
Abertura das Propostas: 13 de Dezembro de 2.017 das 08h30min às 09h30min.
Início da Sessão: 13 de Dezembro de 2.017 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de 2.017 – 
Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/17 – PROCESSO Nº. 432/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipos de bomba de infusão com bomba em 
comodato para o Pronto Socorro e Samu
Recebimento das Propostas: 04 de Dezembro de 2.017 das 10 horas até 14 de Dezembro de 2.017 
às 08 horas.
Abertura das Propostas: 14 de Dezembro de 2.017 das 08h30min às 09h30min.
Início da Sessão: 14 de Dezembro de 2.017 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de 2.017 – 
Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/17 – PROCESSO Nº. 433/17
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.

Objeto: Aquisição de Switch e Access Point para uso do Laboratório de Informática da Faculdade 
UNIVESP.
Recebimento das Propostas: 29 de novembro de 2.017 das 10 horas até 11 de dezembro de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 11 de dezembro de 2.017 das 08h30 min às 09h30min.
Início da Sessão: 11 de dezembro de 2017 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2.017 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/17 – PROCESSO Nº. 434/17
Objeto: Aquisição de macacão para operação corta fogo – Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 07 de Dezembro de 2.017 das 10 horas até 19 de Dezembro de 2.017 
às 08 horas.
Abertura das Propostas: 19 de Dezembro de 2.017 das 08h30min às 09h30min.
Início da Sessão: 19 de Dezembro de 2.017 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de 2.017 – 
Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/17 – PROCESSO Nº. 431/17
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de viagem para hotel fazenda na 
região de Avaré para as famílias acompanhadas pelo PAIF (Serviço de Atenção Integral à Família)
Data de Encerramento: 07 de dezembro de 2.017 das 14h30min às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de dezembro de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.017 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

LICITAÇÃO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/17 – PROCESSO Nº. 435/17
Objeto: Aquisição de veículos, zero-quilômetro, para as Secreta-
rias Municipais de Educação e Saúde (Ambulatório DST/AIDS/
Hepatites Virais - SAE)
Data de Encerramento: 08 de dezembro de 2.017 das 09h30min 
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de dezembro de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 
2.017 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/17
PROCESSO Nº. 388/17

Objeto: Contratação de empresa para manutenção em ar-condi-
cionado do veículo peugeot placa DBS 1154
Data de Encerramento: 07 de dezembro de 2.017 das 09h30min 
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de dezembro de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de novembro de 
2.017 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 155/17 – PROCESSO Nº. 383/17, objetivando aquisição de mate-
riais e equipamentos para instalação da futura Clínica Veterinária Muni-
cipal, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c 
a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 20/11/2.017 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 162/17 – PROCESSO N° 399/17, que tem por objeto 
aquisição macacão para operação corta fogo – Corpo de Bombei-
ros, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
21/11/2.017. Murilo Daniel da Silva – 1° Tenente PM Comandante.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 163/17 – PROCESSO N° 400/17, que tem por objeto registro 
para eventual aquisição de equipos de bomba de infusão com bom-
ba em comodato para o Pronto Socorro e Samu, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 22/11/2.017. Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 121/17 – PROCESSO nº. 331/17, objetivando a aquisição de mar-
mitas para a Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 24/11/2017 – Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 006/17 – Processo nº. 333/17

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 006/17 à empresa MON-
TANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no valor to-
tal de R$ 88.083,70 (oitenta e oito mil, oitenta e três reais e setenta 
centavos), objetivando a realização da reforma da Unidade Básica 
de Saúde do Bairro Alto. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
10 de novembro de 2.017 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO
Concorrência Pública nº. 006/17 – Processo nº. 333/17

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 006/17 à empresa 
MONTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, objeti-
vando a realização da reforma da Unidade Básica de Saúde do Bair-
ro Alto, com fulcro no artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e 
Decreto Municipal 4.813/17. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 10 de novembro de 2.017 – Roslindo Wilson Machado – Secretá-
rio Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Edu-
cação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa 
MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME, objetivando a contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de informática 
para a Secretaria Municipal de Educação, relativa ao Pregão Presencial 
nº. 141/17 – Processo nº. 386/17 – Homologado em: 10/11/2017.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 006/17 – Processo nº. 
333/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MONTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização 
da reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Alto.
Valor: R$ 88.083,70 (oitenta e oito mil, oitenta e três reais e se-
tenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2.017.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 141/17 – Processo nº. 386/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de informática para a Secretaria Municipal de Edu-
cação
Valor Global: 1.555.200,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e 
cinco mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2017

TERMO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/17 – PROCESSO N° 070/17 (Ata 

de Registro de Preços n° 083/17)
Considerando solicitação de troca de marca da empresa L.A. 
FERREIRA SOUZA – MÁQUINAS ME, os atos praticados por 
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito da Estância Turística 
de Avaré e pela empresa deverão ser rerratificados da seguinte 
maneira.
Onde se lia: Lote 01 e 02 MARCA: GE (…) 
Agora se leia: Lote 01 e 02 MARCA: OSRAM (…) 
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro 
de Preços. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de 
Outubro de 2.017.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 004/17 – Processo nº. 303/17, (Contrato nº 
335/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E AR-
QUITETURA LTDA EPP, objetivando a realização de projeto de 
terraplanagem com cálculo de volume, levantamento planialtimé-
trico, perfil longitudinal, demarcação, terraplanagem e acompa-
nhamento de execução de serviços para as Ruas Coronel João 
Cruz e Lázaro Benedito de Oliveira, com prorrogação do prazo 
até 10 de março de 2018 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de 
Avaré. AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/17 – PROCESSO Nº. 430/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos 
atender paciente da case 
Recebimento das Propostas: 01 de Dezembro de 2.017 das 10 
horas até 13 de Dezembro de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 13 de Dezembro de 2.017 das 08h30min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 13 de Dezembro de 2.017 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de 
2.017 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/17 – PROCESSO Nº. 432/17
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipos 
de bomba de infusão com bomba em comodato para o Pronto 
Socorro e Samu
Recebimento das Propostas: 04 de Dezembro de 2.017 das 10 
horas até 14 de Dezembro de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 14 de Dezembro de 2.017 das 08h30min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 14 de Dezembro de 2.017 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de 
2.017 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/17 – PROCESSO Nº. 433/17
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.

Objeto: Aquisição de Switch e Access Point para uso do Laborató-
rio de Informática da Faculdade UNIVESP.

Recebimento das Propostas: 29 de novembro de 2.017 das 10 
horas até 11 de dezembro de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 11 de dezembro de 2.017 das 08h30 min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 11 de dezembro de 2017 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2.017 
– Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/17 – PROCESSO Nº. 434/17
Objeto: Aquisição de macacão para operação corta fogo – Corpo 
de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 07 de Dezembro de 2.017 das 10 
horas até 19 de Dezembro de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 19 de Dezembro de 2.017 das 08h30min 
às 09h30min.
Início da Sessão: 19 de Dezembro de 2.017 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de Novembro de 
2.017 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/17 – PROCESSO Nº. 431/17
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização 
de viagem para hotel fazenda na região de Avaré para as famílias 
acompanhadas pelo PAIF (Serviço de Atenção Integral à Família)
Data de Encerramento: 07 de dezembro de 2.017 das 14h30min 
às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de dezembro de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 
2.017 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/17 – PROCESSO Nº. 435/17
Objeto: Aquisição de veículos, zero-quilômetro, para as Secreta-
rias Municipais de Educação e Saúde (Ambulatório DST/AIDS/
Hepatites Virais - SAE)
Data de Encerramento: 08 de dezembro de 2.017 das 09h30min 
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de dezembro de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 
2.017 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/17
PROCESSO Nº. 388/17

Objeto: Contratação de empresa para manutenção em ar-condi-
cionado do veículo peugeot placa DBS 1154
Data de Encerramento: 07 de dezembro de 2.017 das 09h30min 
às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de dezembro de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de novembro de 
2.017 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 155/17 – PROCESSO Nº. 383/17, objetivando aquisição 
de materiais e equipamentos para instalação da futura Clínica Ve-
terinária Municipal, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 20/11/2.017 – Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 162/17 – PROCESSO N° 399/17, que tem por objeto 
aquisição macacão para operação corta fogo – Corpo de Bombei-
ros, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
21/11/2.017. Murilo Daniel da Silva – 1° Tenente PM Comandante.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 163/17 – PROCESSO N° 400/17, que tem por 
objeto registro para eventual aquisição de equipos de bomba 
de infusão com bomba em comodato para o Pronto Socorro e 
Samu, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Re-
vogada em: 22/11/2.017. Roslindo Wilson Machado – Secretá-
rio Municipal de Saúde.
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Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 121/17 – PROCESSO nº. 331/17, objetivando a aquisi-
ção de marmitas para a Vigilância Sanitária e Vigilância Epide-
miológica, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revo-
gada em: 24/11/2017 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 006/17 – Processo nº. 333/17

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 006/17 à empresa 
MONTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no 
valor total de R$ 88.083,70 (oitenta e oito mil, oitenta e três re-
ais e setenta centavos), objetivando a realização da reforma da 
Unidade Básica de Saúde do Bairro Alto. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 10 de novembro de 2.017 – Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística 
de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO
Concorrência Pública nº. 006/17 – Processo nº. 333/17

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 006/17 à empresa 
MONTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ob-
jetivando a realização da reforma da Unidade Básica de Saúde 
do Bairro Alto, com fulcro no artigo 43, inciso VI da Lei Federal 
8.666/93 e Decreto Municipal 4.813/17. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 10 de novembro de 2.017 – Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística 
de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a Empresa MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME, 
objetivando a contratação de empresa especializada para a pres-
tação de serviços de informática para a Secretaria Municipal de 
Educação, relativa ao Pregão Presencial nº. 141/17 – Processo 
nº. 386/17 – Homologado em: 10/11/2017.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 006/17 – Processo nº. 
333/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MONTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização 
da reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Alto.
Valor: R$ 88.083,70 (oitenta e oito mil, oitenta e três reais e se-
tenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2.017.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 141/17 – Processo nº. 386/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de informática para a Secretaria Municipal de Edu-
cação
Valor Global: 1.555.200,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e 
cinco mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2017

TERMO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/17 – PROCESSO N° 070/17 

(Ata de Registro de Preços n° 083/17)
Considerando solicitação de troca de marca da empresa L.A. 
FERREIRA SOUZA – MÁQUINAS ME, os atos praticados por 
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito da Estância Turística 
de Avaré e pela empresa deverão ser rerratificados da seguinte 
maneira.
Onde se lia: Lote 01 e 02 MARCA: GE (…) 
Agora se leia: Lote 01 e 02 MARCA: OSRAM (…) 
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro 
de Preços. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de 
Outubro de 2.017.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 004/17 – Processo nº. 303/17, (Contrato nº 
335/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUI-
TETURA LTDA EPP, objetivando a realização de projeto de terra-
planagem com cálculo de volume, levantamento planialtimétrico, 
perfil longitudinal, demarcação, terraplanagem e acompanhamen-
to de execução de serviços para as Ruas Coronel João Cruz e 
Lázaro Benedito de Oliveira, com prorrogação do prazo até 10 de 
março de 2018 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
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Decreto nº 5.023, de 23 de novembro de 2017
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial 

que especifica e dá providências.)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 122/2017)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferi-
das por lei,
D e c r e t a :-
Art. 1º. Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
no valor de R$ 7.280,00 (Sete mil, duzentos e oitenta reais), na 
conformidade da funcional programática e modalidade de aplica-
ção detalhada abaixo:

DECRETOS

Artigo 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de novembro 
de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO ADMINISTRATIVO 
E NAS BANCAS.
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Na terça-feira, 21, a equipe da Se-
cretaria Municipal da Educação par-
ticipou da cerimônia de assinatura 
do Termo de Compromisso para dar 
continuidade em 2018 às iniciativas 
do Programa Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEPP) no município.

O JEPP é uma ação do Sebrae-
-SP, em parceria com as prefeituras, 
adotada na Rede Municipal de Ensi-
no desde 2016. Em Avaré, o proje-
to teve como escola piloto a EMEB 
Profª Norma Lília Pereira, no Jardim 
Santa Mônica. 

Em 2017, as EMEBs Profª Evani 
Elaine Battochio Casolato, Moacyr 

EDUCAÇÃO

Prefeitura renova convênio com o Sebrae-SP 
para oferecer educação empreendedora

Parise Corrêa e Celina Vilela Duar-
te Bruno também desenvolveram 
esse programa educacional, cuja 
metodologia própria é focada em 
disseminar a cultura empreendedo-
ra entre crianças e jovens de idade 
escolar, da faixa de 7 a 14 anos. 

A meta do JEPP é despertar nos 
alunos a iniciativa de buscar possi-
bilidades de inserção no mercado 
de trabalho por meio da criação do 
próprio negócio. Incentiva também 
o empreendedorismo através do 
aprimoramento profissional como 
meio para garantir opções de em-
prego hoje e no futuro.

A Secretaria da Educação, por meio de suas uni-
dades escolares e dos Centros de Educação Infantil 
(CEIs) desenvolvem diversos projetos pedagógicos, 
dentre os quais o “Ler para entender o mundo”, 
cuja meta é despertar nos alunos o gosto pela lei-
tura de diversos gêneros textuais. 

Desenvolvido no decorrer do ano letivo nas 
EMEBs e CEIs, o “Ler para entender o mundo” mo-
tiva a iniciação à leitura desde a idade da primeira 
infância.

Para encerrar as atividades de 2017 os profes-
sores estão apresentando as exposições dos tra-
balhos feitos com as crianças do Berçário II até os 
cinco anos, que incluem cartazes, fotos, dramatiza-
ções e musicais.

Unidades escolares concluem o projeto “Ler para entender o mundo”


