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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS E APROVADOS NA SESSÃO
ORDINÁRIA EM 16 de SETEMBRO de 2019
INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward - 1a Secretária

- por meio do setor competente, para que estudem a possibilidade de controlar o uso de agrotóxicos na área rural.
- por meio do setor competente, para que seja implantado Operação para
coletar resíduos sólidos como eletrodomésticos, móveis, pneus e outros em
todos os bairros da nossa cidade.
- por meio do setor competente, para que realize Campanhas nas Escolas, Postos de Saúde e em todos os órgãos públicos da cidade conscientizando à população para que ajudem acabar com os criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
- por meio do setor competente, para que promova a implantação do Disque
Denúncia de Maus Tratos aos Animais da Estância Turística de Avaré.
- por meio do setor competente, para que tomem providências para coibir fios
expostos nas Avenidas e ruas da cidade.
- por meio do setor competente, para que garanta que os novos empreendimentos de nossa cidade possuam vias de acesso planejada.
- por meio do setor competente, para que intensifique a fiscalização e ocupação do solo.
- por meio do setor competente, para que providencie a instalação de placas
de sinalização na SP 255 alertando para a entrada do Bairro Costa Azul.
- por meio do setor competente, para que providencie cobertura no Ponto de
Ônibus do Balneário Costa Azul.
- por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua da Colina confluência com a Rua Sérgio Chadad, pois
existe um buraco enorme e com a chuva o referido buraco fica cheio de água
dificultando o tráfego no local.
- por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Marcos Tamassia próximo ao número 81.
- por meio do setor competente, para que intensifique a coleta de lixo no Bairro Terras de São Marcos II, que está sendo realizada uma vez por semana e
não está sendo suficiente.
- por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Jussara Maria/Bairro Alto em frente ao número 725, para que realize a limpeza
e manutenção do mesmo.

Alessandro Rios Conforti

- INDICO AO PREFEITO MUNICIPAL que seja providenciado o SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA TRAVESSA PROFESSORA ALZIRA PAVÃO, EM FRENTE AO NÚMERO 585, NO BAIRRO ALTO, onde existe um
poste com lâmpada acesa 24 horas.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

- para que através do setor competente, seja providenciada a correção na
pavimentação asfáltica na Travessa Circulista, próximo ao nº 19, no bairro
Santa Cruz, tendo em vista que a irregularidade existente naquela localidade, somando ao declive na referida via, acarretam o acúmulo de água e lama
dificultando o dia a dia dos moradores.

Ivan Carvalho de Melo

- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Antônio Vicentini — 334 no Bairro Jardim Boa Vista.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Dr. Antônio Ferreira Inocêncio — 664
no Bairro Vila Martins 2.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua José Rebouças de Carvalho — 556 no
Bairro Vila São Felipe.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Marcos Guazzelli — 80 no Bairro Jardim Boa Vista.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Maria Antonia de Souza — 645 no Bairro Vila São Judas Tadeu.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Naufal Ignatius — 333 no Bairro Res.
Nova Avaré.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Prof. Amorim — 741 no Bairro Centro.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua São Vicente — 710 no Bairro Jardim
São Paulo.

- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Sergipe — 92 no Bairro Centro.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação pública localizada na Voluntários de Avaré — 441 no Bairro Centro.

Jairo Alves de Azevedo

- para que através do Departamento competente providencie a passada da
máquina patrol em toda extensão da rua DEOLINDA DE ALMEIDA CORREA
no Distrito industrial.
- que seja passada a máquina Patrol em toda extensão da av. João Silvestre
no bairro Distrito Industrial.
- para que através do Departamento competente providencie a reparação do
bueiro que encontra-se mais elevado que a rua, causando o transtorno para
quem passa por essa rua. Localizado na rua Ernesto Vendramini esquina
com a rua Bastilio Ovídio Tardivo no bairro São Judas Tadeu.
- para que através do Departamento competente providencie o conserto de
uma lâmpada na rua Felix Fagundes de fronte ao nº 763, bairro bonsucesso.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor BENEDITO DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor AVELINO LOURENÇO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor TENENTE OTAVIO ORLANDO MIRANDA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LUIZ CARLOS LOPES.

Francisco Barreto de Monte Neto - Presidente

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora APARECIDA DE OLIVEIRA.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que seja informado a esta Casa de Leis, por meio da Secretaria da
Agricultura, quando terá início o trabalho de apreensão de animais soltos
nas vias públicas, para onde os mesmos serão encaminhados, bem como se
existe previsão para alguma cobrança por ocasião da liberação dos mesmos.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que seja informado a esta Casa de Leis, por meio dos órgão competentes se existe algum trabalho de prevenção em relação às doenças transmitidas pelos pombos, principalmente nas escolas e locais de aglomeração de
pessoas a exemplo das praças públicas, onde se vê grande concentração
das referidas aves, aparentemente inofensivas, porém transmissores de doença fatal.

Adalgisa Lopes Ward - 1a Secretária

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora LILA ZABISKI DE PAULA ASSIS.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e DEMUTRAN
(Departamento Municipal de Trânsito), para que nos informe se já foi realizado estudo técnico sobre a necessidade de um redutor de velocidade/lombada na Rua Heitor de Barros/Bairro Brabância. Considerando que, está via
dá acesso a uma Escola e os veículos passam pelo local em alta velocidade.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e COMUTRAN
(Conselho Municipal de Trânsito), para que nos informem se já foi realizado
um estudo técnico sobre a necessidade de um redutor de velocidade/lombada na Rua Vital Pereira de Andrade/Bairro São Judas Tadeu (principal via
que dá acesso ao Bairro Jardim Paineiras). Justifica-se a propositura, pois a
referida rua tem um movimento intenso de veículos e os moradores solicitam
providências antes que aconteça sérios acidentes.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis quais obras serão
realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias – DADE na gestão de 2017 até 2020.

Flávio Eduardo Zandoná - 2º Secretário

- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
encaminhar a esta Casa de Leis o livro ponto dos últimos três meses dos
servidores que prestam serviços no Albergue Municipal.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística
de Avaré, Diego Beraldo, para que encaminhe a esta Casa de Leis a prestação de contas da FAMPOP (Feira Avareense da Música Popular) de 2019.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
encaminhar a esta Casa de Leis, informações se algum funcionário prestador de serviço do Albergue Municipal, foi contaminado por alguma doença
contagiosa, nos últimos 8 meses e se a reposta for positiva qual a doença.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
traçar um Cronograma de Serviço, visando o cascalhamento (ou aplicação
da fresa de asfalto) de todas as ruas transversais do Bairro Costa Azul.
JUSTIFICATICA: Este vereador foi procurado por moradores do bairro que
questionaram a situação das ruas do bairro e que o mesmo aumenta muito o
trafego de veículos no verão, principalmente de turistas.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe quais são os funcionários designados a realizarem a varrição/
manutenção do bairro Barra Grande e que junto com a identificação seja
enviado a esta Casa de Leis o ponto destes funcionários.
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Alessandro Rios Conforti

- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré ao que segue: Requerimento 315 de 01/04/19 (Solicitei
Estudo Técnico de Viabilidade visando abrir acesso no final da Avenida
Caminho da Praia no Bairro Costa Azul permitindo passagem de veículos
sentido Pesqueiro Municipal do Camping e/ou Rampa Náutica, tendo em
vista que o local ganharia maior segurança aos usuários, evitando diversos
veículos de cruzar a Rodovia SP 255 para obter acesso ao referido local) e
no Ofício 159 de 12/04/19 O Prefeito Municipal encaminhou o requerimento
315 a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras para os devidos esclarecimentos. Diante do exposto, solicito informações se A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS REALIZOU O ESTUDO TÉCNICO
DE VIABILIDADE VISANDO ABRIR ACESSO NO FINAL DA AVENIDA CAMINHO DA PRAIA NO BAIRRO COSTA AZUL PERMITINDO PASSAGEM
DE VEÍCULOS SENTIDO PESQUEIRO MUNICIPAL DO CAMPING E/OU
RAMPA NÁUTICA, tendo em vista motivos descritos, com fotos, através do
requerimento 315 de 01 de abril de 2019.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da Companhia CPFL ao
que segue:
Requerimento 287 de 25/03/19- Encaminhei solicitação de morador quanto
à possibilidade da retirada de um poste de energia elétrica na Rua Piauí,
esquina com a Avenida Major Rangel, tendo em vista existir no local 04 postes, num espaço de 02 postes, supostamente dificultando a passagem de
pedestres. E na
Carta 32 de 21/05/19, em resposta o Consultor de Negócios da CPFL, Senhor Luiz Henrique Cocchi disse: “informamos que nosso pessoal técnico
estará avaliando in loco a possibilidade de remanejamento dos referidos postes.” Diante do exposto, solicito informações sobre QUAL O RESULTADO
FINAL DA AVALIAÇÃO TÉCNICA IN LOCO QUANTO A POSSIBILIDADE DA
RETIRADA DE UM POSTE DE ENERGIA NA RUA PIAUI ESQUINA COM A
AVENIDA MAJOR RANGEL, tendo em vista histórico narrado, com fotos, no
Requerimento 287 de 25 de março de 2019.
- REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ao que segue: Requerimento
316 de 01/04/19
Solicitei informações quanto à existência ou não de Planejamento de Melhorias na Rede de Esgoto do Nosso Município. Em virtude da ausência de
resposta reitero solicitação no sentido de informar se EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO DE MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO DO NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista que em diversas regiões da cidade existe um forte
odor de esgoto causando grande desconforto aos moradores, bem como,
preocupação quanto a questões de saúde pública.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Secretário de Desenvolvimento
Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, no sentido de informar
se é possível a TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE AVARÉ DA FAIXA
DE TERRA AO LADO DO BAIRRO COSTA AZUL QUE ATUALMENTE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, tendo em
vista ser uma área sem nenhuma utilização pelo DER, que servirá ao nosso
município para melhorar a infraestrutura do Bairro Costa Azul e outros.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível REALIZAR ESTUDO
TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO INSTALAR POSTES DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA GENÉSIO FERRANTE FILHO NO BAIRRO CHACARA
RECANTO DA VÓ PEPINA, tendo em vista que embora a rede de energia
elétrica foi devidamente realizada na rua em frente à praça, smj, ainda há
necessidade de iluminação na referida praça visando proporcionar maior
qualidade e segurança aos usuários.

Antonio Angelo Cicirelli

- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao
Sincomerciários – Sindicato dos Comerciários de Avaré e ao SESC – Serviço
Social do Comércio – pela realização da Copa SEC x SESC de Futsal edição
2019, evento este que envolveu todo o comércio avareense promovendo a
prática de esportes entre os comerciários da cidade.

Carlos Alberto Estati

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOSÉ CARLOS DO AMARAL.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que, através do setor competente responda a este vereador se existe
a possibilidade de realizar pintura e colocação de placas de sinalização de
trânsito tanto vertical quanto horizontal no Condomínio Reserva do Horto,
pois trata-se de um loteamento em que possui em torno de160 (cento e sessenta) moradias, número significativo de residências e por conseguinte de
moradores, o que vem ocasionando substancial número de veículos circulando pelo mesmo, gerando a necessidade de tal sinalização.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que responda a esta casa de Leis por que vários secretários municipais demoram tanto e/ou alguns até mesmo não respondem aos requerimentos dos vereadores em tempo hábil, em muitos
casos com demasiada demora na resposta, inclusive aos vereadores
integrantes da chamada “base” do prefeito neste Legislativo. Requeiro
ainda, responda, por gentileza, Vossa Excelência, se existe um prazo
determinado aos citados secretários para que respondam tais requerimentos.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre e ao Secretário Municipal de Cultura, Sr. Diego Beraldo, para
que responda a esta Casa de Leis qual a possibilidade de substituir o
locutor dos eventos oficiais e culturais do município, se possível retornando o tradicional locutor de tais eventos, o famoso Tadeu Fiorentino,
o popular Tadeu Garoto, pois, durante o desfile de aniversário de Avaré
no último dia 15 de setembro, o atual apresentador do mesmo ignorou
a presença das autoridades presentes no palanque, não citando seus
respectivos nomes, o que não deixa de ser um desrespeito às autoridades prestigiaram o evento.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

- que seja oficiada a “Escola Estadual Cel. João Cruz”, com votos de parabenizações desta Casa de Leis, pela comemoração de seus 85 anos, a ser
celebrada no dia 22 próximo, bem como pelos 50 anos de formandos do
curso colegial da Turma de 1969, e que as congratulações sejam extensivas
ao corpo docente e discente, administração e a todos os funcionários da
instituição, pela efeméride.

Ivan Carvalho de Melo

Eleição para
Conselho Tutelar
acontece no dia
6 de outubro

Jairo Alves de Azevedo

Há 5 vagas para titular e
10 para suplente; confira
os locais de votação

- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do secretário Municipal de Esportes e Lazer, que nos
informe quando será a previsão para o reparo na “Piscina Municipal”. No
entanto, estou recebendo reclamações há quatro meses que a piscina está
sem uso, pois, está com defeitos, onde impossibilita o uso da população nas
aulas de hidroginástica.
1. Já foi solucionado o problema?
2. Quais as providências?
3. Qual a data prevista para a manutenção?
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, parabenize o time São Paulo (Avaré) pela conquista de campeão
na final que aconteceu na cidade de Aguas de Lindoia nesse domingo dia
15-09-2019, o time do São Paulo (Avaré) foi campeão pela copa Evair sub
20 conduzida pelo professor Odair Felício.
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, parabenizar o instrutor Antenor Tancher e todos os paraquedistas que
vão saltar de paraquedas chegando na Represa Jurumirim de Avaré/SP.

Roberto Araujo

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora APARECIDA DE FATIMA BALDIN VILAS BOAS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora SUELI DE FATIMA LEITE TEIXEIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora APARECIDA DE LOURDES ALMEIDA FERRAZ.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora SILVIA ROSA PIRES PASCHOALINO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor CAETANO CERLIANO DA SILVA.

CIRCULAR N º 30/2019-DG

Avaré, 19 de setembro de 2.019.
Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
23/09/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 23 de setembro do corrente ano, que tem
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2019 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: Ver. Sérgio Luiz Fernandes
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Ilustríssimo Senhor Ricardo Jean Tomb e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019 e dos
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 78/2019 - Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 78/2019 e dos
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI Nº 85/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Município de Avaré a firmar DISTRATO SOCIAL para extinção do LABORAMVAVE e dá providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 85/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2019 - Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a redenominação e redefinição das atribuições dos cargos de Assessor Técnico, Assessor de Gabinete, Assessor Técnico de Esportes, Assessor Administrativo, Assessor de
Imprensa, Assessor de Sistemas e Métodos, Assessor de Crédito,
Assessor Técnico do Procon, constantes do anexo III da Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 86/2019 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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 TA

A eleição para escolha de membros do
Conselho Tutelar de Avaré para o quadriênio
2020/2024 acontece no domingo, 6 de outubro, das 8 às 17 horas.
Os 20 candidatos habilitados na etapa anterior disputam 5 vagas para titular e 10 para
suplente.
Todos os eleitores de Avaré poderão votar,
bastando apenas apresentar título de eleitor
e RG. O comparecimento é voluntário e cada
munícipe poderá votar em até 5 candidatos.
O Conselho Tutelar tem a atribuição de zelar pela aplicação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), entre outras funções.
Os locais de votação variam de acordo com
a primeira letra do nome. Confira o quadro
abaixo.
Local 1- EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” (06 salas)
End: Rua Paraná n° 2155- Braz
Sala 01- Letra A
Sala 02- Letras B, C
Sala 03- Letraas D, E
Sala 04- Letras F, G, H, I
Sala 05- Letras J
Sala 06- Letras K, L
Local 2- EMEB “Maria Thereza de Oliveira Picalho” (Dondoca)
End: Rua Santos Dumont n° 1910 - Brabância
Sala 01- Letra M
Sala 02- Letras N, O, P
Sala 03- Letras Q, R
Sala 04- Letras S, T
Sala 05- Letras U, V, W
Sala 06- Letras X, Y, Z
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AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a propositura protocolada e lida na Sessão Ordinária de
16/09/2019, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
• Projeto de Lei nº 87/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências (R$ 650.000,00 - Secretaria Municipal de
Planejamento e Transporte)

CONVITE

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros,
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a participarem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 2º
quadrimestre de 2019.
Data: 08/10/2019
Horário: 19 horas
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CONVITE

A Fundação Regional Educacional de Avaré- FREA e o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré- AVAREPREV convidam os senhores vereadores, associações de bairros, imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a
participarem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 2º
quadrimestre de 2019.
Data: 10/10/2019
Horário: 09 horas
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

INEDITORIAIS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06-19
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)
ATA DE REUNIÃO DO DIA 16/09/2019 HORÁRIO18:30
LOCAL: Instituto
Federal - Campus Avaré - Sala D112 - Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1233,
Avaré , SP
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de 2019, no Instituto Federal
- Campus Avaré - Sala D112 - Av. Prof. Celso Ferreira da Silva, 1233, Avaré ,
SP, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos teve inicio a reunião ordinária de n.º 06-09 com a presença de Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Augusto, José Geraldo Dias Barreto, Vilma Zanluchi, Marcos Donizete Baldini,
Mariana Patty G. Primos, Suzy Keller N. Oliveira, Judésio Borges, Maria Cristina Marques, Matheus Ricardo Correa, Maria Isabel T N Antunes, Marina P
Dornelles e Tadeu Fogaça dos Santos. A Presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e deseja o bom andamento da plenária. Conforme edital expedido a todos os membros do Conselho por meio do correio
eletrônico (e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.com>; <comdemaavare@googlegroups.com> em 09/09/2019, e posterior publicação no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 927 de 13 de setembro de
2019, p.06, o objetivo da presente reunião é tratar da seguinte ordem do dia
(Pauta): 1) Abertura 1.1) Comunicação do Presidente; 2) Ordem do dia 2.1)
Apresentação do Decreto n.º 5588 de 06.09.2019 - reorganização do colegiado; 2.2) Deliberação sobre as Atas das Reuniões Ordinária nº 05/2019 do
dia 05/06/2019 e Extraordinária n.º 01/2019 de 19/06/2019; 2.3) Informes da
Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspondências Recebidas; 2.3.2) Correspondências Enviadas; 2.4) Apresentação do relatório de ações realizadas
referentes ao Programa Município Verde e Azul 2.5) Agendamento de Reunião Extraordinária para eleição da Nova Diretoria biênio 2019/2020. 2.6)
Palavra livre. A presidente informa que foi publicado o decreto de reorganização do colegiado e como temos alguns integrantes novos, pede que todos se
apresentem. Em ato continuo informa que houve um problema na postagem
das atas e que estas serão deliberadas posteriormente. A seguir questiona o
senhor Secretário de Meio Ambiente, quanto ao andamento do Projeto de Lei
de atualização da lei do COMDEMA, que já fora revisado várias vezes e está
pronto para ser encaminhado a Câmara. Destaca que há necessidade de
aprovar o referido projeto, uma vez que a lei do COMDEMA é de 1984. O
referido projeto ainda se encontra junto a Procuradoria, porém, é possível a
Secretaria dar prosseguimento. Borges se comprometeu em retomar o assunto. A seguir a representante da SMMA, Suzy, iniciou a apresentação das

ações realizadas, conforme a seguir destacado: Exposição do ocorrido no
Comitê de Bacias Hidrográficas discussão – Suzy Keller D.N Oliveira dá início a sua apresentação informando que a SMMA está devidamente representada na Câmara Técnica Institucional e na Câmara Técnicas de Águas
Subterrâneas do Comitê de Educação Ambiental do Alto Paranapanema, por
ela e pelo agente de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente Matheus
Cardoso Banin, respectivamente, e informa que a presente representação foi
definida no processo eleitoral biênio 2019-2020, que ocorreu no dia 29 de
março de 2019 as 9:00 horas na cidade de Itapetininga/SP. Em ato contínuo
passou para leitura e explicação do Relatório de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente(SMMA), com destaque: 1) Município Sustentável:
visa a sustentabilidade do município, com articulações de ações como o uso
de outras fontes de energia, compras públicas, demonstração da aplicação
da lei municipal do Documento de Origem Florestal, dentre outras. Para a
certificação final, com data de entrega da documentação comprobatória das
ações realizadas, até o dia 30 de setembro do corrente, estamos enviando
toda documentação que comprova o cumprimento da tarefa descrita na Diretiva MS2 – Implantação de “Instalação Modelo”, em imóvel pertencente ao
poder público municipal, contendo, no mínimo, 10(dez) itens relacionados à
sustentabilidade, com demonstração da publicidade e da visitação; Diretiva
MS5 – Demonstração de compras públicas de insumos, materiais sustentáveis, etc… ou de alimentos de origem sustentável. Foram adquiridos Kits
para a educação no qual constou a obrigatoriedade que o material fosse
cartonado reciclado e a empresa possui certificação ambiental; MS6 – Ação
de incentivo (estímulo) à produção sustentável de alimentos – Horta sustentável na creche recém-inaugurada, Nadime Shibani Marques, com cronograma para as demais creches; MS7 – Ação de educação ambiental, como foco
em difusão e capacitação de técnicas de boas práticas sustentáveis – realizada palestra com o tema “Compras Públicas Sustentáveis” capacitando os
funcionários da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, que realizam compras públicas, dando uma visão geral sobre sustentabilidade, exemplificando
as boas práticas sustentáveis a serem aplicadas no âmbito da administração
pública; MSPró-Atividade – realizamos a pedalada ambiental, com a participação da comunidade, com saída do Horto Florestal Municipal de Avaré até
a Concha Acústica e retorno, acompanhado pela Polícia Militar. 2) Estrutura
e Educação Ambiental: Na fase de qualificação para certificação foram cumpridas 5 de um total de 9 itens da diretiva. Para a certificação final estamos
enviando os documentos comprobatórios das tarefas EEA1 – Programa Municipal de Educação Ambiental em funcionamento, foi aprovada a comissão
de Educação Ambiental e estão em andamento as finalizações para a aprovação do Programa de Educação Ambiental; EEA3 – Demonstração da utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente com o pagamento ao Instituto
Floravida da cidade de Botucatu, em apoio a cooperação de trabalhos na
área ambiental; Neste item a presidente questiona sobre o saldo do Fundo
e seu extrato, destacando que há necessidade de verificação do saldo e de
que todos os recursos realmente foram destinados ao Fundo. EEAPró-Atividade – Realizamos a Caminhada Ecológica no dia 05 de junho, e ao final na
chegada ao Horto Florestal Municipal de Avaré as professoras receberam
sementes para que as crianças, acompanhado de seus familiares, cultive e
realize o plantio em frente de sua residência. 3) Conselho Ambiental: Consiste na efetiva participação de funcionários do quadro da Secretaria de Meio
Ambiente em Câmaras Técnicas dos Comitês de bacias Hidrográficas do
Alto do Paranapanema, garantindo efetiva participação e envolvimento em
assuntos ambientais do município, com o conhecimento do COMDEMA e a
elaboração de Relatório de Gestão Ambiental apresentada ao COMDEMA.
Para a certificação final estamos enviando toda documentação que comprava o cumprimento das tarefas descritas nas diretivas CA3 – Todas as convocações e atas do COMDEMA; CA4 – Manifestação do conselho sobre o
Relatório da Gestão Ambiental que será entregue ao PMVA; CA5 – participação em reuniões do CONSEMA (participamos do Curso de Podas oferecido na cidade de Barra Bonita em Abril do corrente) em substituição à Reunião do Consema; CAPró-Atividade – Realizamos o COMDEMA Itinerante
com a realização de reuniões em endereços distintos, para que mais pessoas tomem conhecimento da existência do COMDEMA. 4) Biodiversidade: A
municipalidade não possui o Plano Municipal de Mata Atlântica ou cerrado, o
que impede o cumprimento da tarefa da Diretiva BIO1. Bio6 – Ação de educação ambiental, cujo foco é “a importância da biodiversidade” e necessidade da salvaguarda da biodiversidade- realizada através da ação Trilha Ecológica (caverna do morcego) que ocorreu na II Férias Sala Verde Sabiá.
BIOPró-Atividade – Realizada com a Secretaria da Agricultura – Curso de
Apicultores. 5) Gestão das águas: A Secretaria Municipal de meio Ambiente
de Avaré(SMMA) realizou palestra na escola Carlos Papa sobre o uso racional da água e, após, foi implantado redutores de vazão nas torneiras, cumprindo, assim, com a tarefa da diretiva GA2. Para cumprimento da tarefa
descrita na diretiva GA6 – Ação de recuperação ambiental de nascentes e
seu entorno foram feitos os levantamentos, parciais, das nascentes do município e realizado o plantio e recuperação da nascente do Ribeirão dos Rochas, somando-se, assim, duas nascentes recuperadas. As demais nascentes serão recuperadas conforme cronograma apresentado junto ao PMVA e
nesta reunião. 6) Qualidade do ar: Na tarefa da diretiva QA1 – Apresentar o
cronograma de manutenção/substituição da frota municipal: foi realizado o
levantamento dos veículos e feito um cronograma de manutenção/substituição dos veículos da frota municipal; o Secretário Borges explanou os problemas que existiam e informou que a partir de agora, ficará responsável pelo
acompanhamento e controle da frota conforme cronograma exposto. Não
havendo objeção esse Colegiado aprova o cronograma nos termos apresentado, ficando cópia do referido arquivado. QA2 – incentivo a substituição de
combustíveis fosseis por renováveis ou incentive locomoção coletiva ou não
motorizada, o município oferece locomoção para a realização de cursos de
capacitação em outros municípios para os supervisores de Ensino, de forma
coletiva, evitando o deslocamento de um veículo para cada Supervisor de
Ensino; No quesito de locomoção, a integrante Maria Cristina destaca a
precariedade do transporte coletivo, a falta de divulgação de horários e as
linhas. Relada a dificuldade vivida por muitos alunos do IFSP que vêm residir
em Avaré e não conseguem se utilizar do transporte coletivo. Destaca ainda

a falta de ciclovias na cidade. Borges relata que a cidade não foi planejada
para tal o que dificulta sua implantação. QA3 – Avaliação de opacidade nos
veículos a diesel da frota própria e terceirizada – feito o levantamento em
todos os veículos da frota municipal que usam diesel, bem como colocado o
ícone datado; QA5 – Aderir a operação corta fogo e institucionalizar/criar a
brigada de incêndio municipal – realizado o termo de adesão e o cadastro da
brigada de incêndio, curso em Sorocaba de treinamento; QA7 – Ação de
educação ambiental com foco em queimadas – foi realizada palestra na Sala
Verde Sabiá com a escola Fausto Rodrigues, onde os bombeiros instruíram
os alunos como usar os equipamentos. QA8- Mapeamento das queimadas
no município – dados do INPE – apresentado ao PMVA; QAPró-atividade –
realizada pedalada ambiental no dia 18 de agosto com a participação comunidade, os quais percorreram a rua Pernambuco até a Concha Acústica e o
retorno, com saída do Horto Florestal Municipal de Avaré, contamos com o
apoio da Polícia Militar, realizado o plantio simbólico no Horto. QA4 – multa
queimada está sendo realizada e cadastrada e QA6- treinamento defesa civil, nota automática. 7) Uso do Solo: Em cumprimento a tarefa da diretiva
US3 – Ação no verdeAzul relacionado as áreas municipais contaminadas ou
com risco de contaminação realizamos o levantamento dos postos de combustíveis cadastrados na CETESB e realizamos vistoria para comprovar a
regularidade, com cronograma de ação apresentado no PMVA será realizado
a fiscalização de 08(oito) postos de combustíveis em 2019 e os demais constarão de cronograma para os anos seguintes; US5 – inserção dados Compdec- nota automática; US6 – Plano de contingência encaminho; US7 – Ação
no verdeAzul de educação ambiental com foco em fragilidades e potencialidades do uso do solo – palestra sobre fragilidades do solo realizada com
professor da Eduvale e os alunos da Escola Maria Izabel; USPró-atividade
– Plantio na nascente modelo com os professores da diretoria de ensino –
controle de erosão. 8) Arborização Urbana: Em cumprimento a tarefa da diretiva AU1 – implementar o “Espaço Árvore” demos início com o Projeto de
Lei nº 83/2019, o qual define as diretrizes que deverão ser seguidas para o
plantio de árvores nas calçadas, e demais espaços públicos; AU2 – Realizar
cadastro e/ou inventário e consequente diagnostico das árvores do município
realizamos parceria com a Faculdade Eduvale de Avaré para realizar o inventário e diagnostico dos indivíduos arbóreos do município, com os alunos
dos cursos de agronomia e Biologia, o que foi realizado, apresentado a este
conselho e que será disponibilizado no site da prefeitura; AU4 - desenvolver
e executar Piloto de floresta urbana e dar publicidade – realizamos o plantio
de 34 (trinta e quatro) mudas variadas, após o túnel de acesso ao Bairro Vila
Jardim, mais especificamente, na extensão da Avenida Vereador Paulo
Ward. AU5 – Capacitar e treinar profissionais da estrutura municipal envolvidos com a arborização urbana – ministrado curso de capacitação de Manejo
de Indivíduos Arbóreos para os funcionários da prefeitura e Corpo de Bombeiros; AU6 – Elaborar publicação sobre arborização urbana – após a conclusão do inventário e diagnostico que está sendo realizado com a Faculdade Eduvale disponibilizaremos no site do município as informações;
Neste item a presidente questiona se do levantamento também se as árvores foram fotografadas e se a sua localização e situação no passeio
público registrada. Os integrantes da Secretaria informaram que não,
pois só foi levantado se a árvore estava saudável ou não. AU7 – Ação de
educação Ambiental com gestão participativa – palestra com os pais e
escola (Jandira Pereira) para adoção de praças e plantio de árvores identificadas com o nome de cada família; AU8 – Cobertura vegetal no perímetro urbano – adquirido os mapas pela Secretaria de Planejamento,
para apresentação no PMVA; AUPró-atividade – Realizada a organização
do viveiro municipal, com placas fixadas nas mudas, a fim de melhor identificá-las. 9) Esgoto Tratado: Para o cumprimento da tarefa descrita na
diretiva ET1 – Plano de Saneamento, informamos ao PMVA sobre o convênio que será firmado com o SIMA do Estado para revisão/atualização
do plano de saneamento para os serviços de abastecimento de água/esgotamento sanitário de Avaré; ETPró-Atividade – realizamos campanha
de arrecadação de óleo usado para descarte junto a empresa COPRÓLEO. Foram disponibilizados vários ecopontos espalhados pelas escolas
do município, para recebimento desse resíduo, sendo um deles a Secretaria de Meio Ambiente de Avaré. 10) Resíduos Sólidos: Na tarefa da diretiva RS1 – Elaboração de Plano Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos estamos licitando profissional para a realização desse
trabalho e estamos informando o PMVA; RS6 – Ação no verde ação - Piloto de compostagem ou demais técnicas de biodigestão que visem resíduos sólidos orgânicos – Realizamos curso de capacitação para representantes de escolas municipais e creches, em parceria com o Instituto
Federal, no intuito de difundir a técnica da compostagem e para que as
escolas desenvolvam junto aos alunos a prática da compostagem; RSPró-Atividade – realizamos campanha de conscientização e arrecadação
de pneus usados que serão encaminhados para a reciclanip, possibilitando o descarte ecologicamente correto desse material. Após ampla explanação, os presentes aprovaram o relatório de ações apresentado. A presidente passou para o agendamento da reunião extraordinária, para
realização da eleição da nova diretoria, ficando agendada para o próximo
dia 30/09. Informou ainda que precisamos fazer o calendário de reuniões, retomando a alternância de dias da semana para a realização das
reuniões, possibilitando assim, um número maior de pessoas. Após a
explanação a presidente convidou os presentes para palestra sobre resíduos sólidos que será realiza em 22.10, na sede da AREA. A seguir foi
lida a presente ata, e estando todos de acordo, o texto foi aprovado, eu,
Ricardo Sgarbi Augusto relatei e subscrevi a presente ata que assino junto com a presidente deste Conselho, Silmara Rodrigues. Estância Turística de Avaré, 16 de setembro de 2019.

Ricardo Sgarbi Augusto
Presidente do COMDEMA
Silmara Rodrigues
Secretário Executivo
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CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata da Audiência Pública do CMPD de
13 de agosto de 2019
Às dezenove horas do dia 13 de agosto de 2019, à Rua dos Engenheiros,
26 – Colina da Boa Vista, no auditório, por cessão gratuita da Associação
Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Avaré – AREA, teve
início a Audiência Pública coordenada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, constatando a presença de Conselheiros e população em geral, conforme lista de presença. Abrindo a reunião, o Vice-Presidente do CMPD, Sr.
Marcelo Bannwart, assumiu a Presidência do Conselho, durante a ausência
temporária do Sr. Paulo H. Ciccone, ele agradeceu a presença de todos e
após os cumprimentos iniciais, pediu ao secretário que fizesse a leitura do
Edital de Convocação da Audiência Pública, após ter sido lido o Edital, o Presidente em exercício iniciou a pauta pela leitura do relatório referente ao Processo 318/2019 (Interessado: Weltzer Hotéis Ltda. ME – Assunto: Inclusão
de gleba rural em perímetro urbano, denominada “Estância São Marcos”,
contendo 74,6024 hectares), de relatoria do Sr. João Dalcim. Após realizar a
leitura pediu ao interessado e/ou representante que fizesse o uso da palavra
para esclarecer todos os aspectos referente a conversão da área rural em
ZUD (zona de urbanização dirigida). O Sr. Paulo Tata, sócio do Sr. Stefan no
empreendimento em questão, explanou que foram feitas pesquisas e identificaram que o município absorveria bem o empreendimento, mencionou que
as soluções ambientais estão adiantadas junto à Cetesb, e que exibiria um
vídeo sobre a implantação do mesmo. Após o encerramento do vídeo, ele
foi questionado sobre quantos lotes pretendem implantar, sendo esclarecido
que inicialmente a pretensão era de que os lotes possuíssem uma área de
300m², porém com a recomendação do CMPD, de que os lotes tenham pelo
menos 600m², eles fariam uma nova equalização, esclareceu que o custo
para implantação é elevado, mas acredita que seja possível comportar aproximadamente 500 lotes. Neste instante o Presidente do CMPD, Sr. Paulo
H. Ciccone reassumiu a Presidência do Conselho, e alertou o interessado
de que por se tratar de um empreendimento de acesso controlado, que a
área institucional deverá ficar fora da área cercada. Como nenhum presente
apresentou mais nenhuma dúvida, foi encerrada a apresentação do processo em questão, passando ao próximo item da pauta, o Processo 324/2019
(Interessado: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré – Assunto:
Inserção de área rural contendo 68 alqueires, localizada na Estrada Água
da Onça), de relatoria do Sr. Rodrigo Vilela, o qual foi lido pelo Presidente
e solicitado ao interessado que fizesse os esclarecimentos aos presentes,
na ocasião o Secretário de Administração Sr. Ronaldo Adão Guardiano, fez
um relato sobre a área ressaltando a importância da mesma, esclarecendo
que as dívidas estavam sendo quitadas, incluindo uma parcela no valor de
2 milhões de reais que havia sido paga, e que nos próximos dias a escritura
deveria ser passada, também citou que a inserção da área como vazio urbana, foi bem colocada pelos conselheiros e que futuramente virão os projetos
para ocupação da área, como uma necrópole, uma zona industrial, habitação
de baixo custo, etc. Após o encerramento da apresentação, a Conselheira
Sra. Angela Golin, sugeriu que embora o relatório permita que os projetos
sejam apresentados separadamente, que seja feito um estudo urbanístico
da área como um todo, incluindo as ligações com a cidade, por se tratar de
um vetor de crescimento, pois haverá a necessidade de novas centralidades,
devido às dimensões da área. O então Conselheiro Sr. Ronaldo Guardiano, disse que levará as sugestões à Secretaria de Planejamento e que a
Prefeitura também tem essa preocupação, salientou ainda que estão sendo
desenvolvidos trabalhos acerca da mobilidade da cidade, citando o projeto
de construção de um viaduto interligando o bairro São José ao outro lado da
SP-255. Após ter encerrada a discussão e a pauta de todos os assuntos a
serem discutidos, o Presidente do CMPD agradeceu a presença de todos,
e fez o convite para que permanecessem para a reunião ordinária que ocorreria na sequência encerrando os trabalhos às dezenove horas e cinquenta
minutos, juntamente com o 1º Secretário João Paulo Pereira Tristão, que
relato, subscrevo e assino, em conjunto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE
PRESIDENTE CMPD

JOÃO PAULO P. TRISTÃO
1º SECRETÁRIO CMPD

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata de Reunião Ordinária do CMPD de
13 de agosto de 2019
Às dezenove horas e cinquenta minutos do dia 13 de agosto de 2019, à Rua
dos Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão
gratuita da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos
de Avaré – AREA, teve início a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho
Municipal do Plano Diretor, constatando a presença dos seguintes conselheiros titulares e/ou seus suplentes: Angela Golin, Cesar Piagentini Cruz, Cirene
Gomes de Moraes, Ciro Piagentini Cruz, Fábio Shoji Nakagawa, Francisco
Fernandes Pinto, Homero Pazzini Filho, João José Dalcim, João Paulo Pereira Tristão, Lauro de Toledo Russo, Lucas Catib, Marcelo Bannwart, Maria
José da Cunha, Mariana Patty Guilger Primos, Paulo Henrique Ciccone, Pedro Guazzelli, Ronaldo Abdalla, Ronaldo Adão Guardiano, Sandra de Fátima Theodoro, Silmara Rodrigues, Sueli Alves Nunes, Valdenir Pires Nunes
e a presença da população e Newton Tamassia, André Salvador, Rubens
Ramalho, Paulo Tato, Stefan Weltzer, conforme lista de presença. Abrindo
a reunião o Presidente do CMPD, Paulo Henrique Ciccone, agradeceu a
presença de todos e após os cumprimentos iniciais, em ato contínuo, pediu
ao secretário que procedesse com a leitura da ata da reunião anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Presidente pediu que fossem lidas as resoluções resultantes dos processos que haviam
sido apresentadas na audiência pública, iniciando pela leitura da minuta da
Resolução 177/2019, referente ao Processo 318/2019 (Interessado: Weltzer

Hotéis Ltda. ME – Assunto: Inclusão de gleba rural em perímetro urbano,
denominada “Estância São Marcos”, contendo 74,6024 hectares), após a
leitura foi esclarecido que devido não ter havido nenhuma contrariedade em
relação ao apresentado, que não nos caberia fazer nenhum tipo de alteração
no relatório já aprovado, sendo assim a mesma foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Na sequência foi lida a minuta da Resolução
178/2019, referente ao Processo 324/2019 (Interessado: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré – Assunto: Inserção de área rural contendo 68 alqueires, localizada na Estrada Água da Onça), a qual seguiu o
mesmo rito da resolução anterior, sendo aprovada por unanimidade. Encerrado o item de aprovação das resoluções, foram distribuídos os processos
para as comissões, ficando o Processo 328/2019 (Interessado: Figueiredo
SA – Assunto: desdobro e unificação de imóvel localizado à Rua Santa Catarina, 1.274 – Centro – Avaré/SP, objeto da matrícula 72.477 CRI), com a
relatoria do Sr. Marcelo Bannwart e na comissão os Srs. Francisco Pinto
e Homero Pazzini, na sequência o Processo 326/2019 (Interessado: Auto
Rio Novo Administração de Bens e Participações Ltda – Assunto: criação de
núcleo urbano isolado na MZ2, de uma gleba de terras com 513.167,78 m²
situada na “Fazenda Santa Rita”, objeto da matricula n° 7.242 CRI de Avaré),
foi distribuído para a Sra. Cirene Gomes, a qual relatará o processo, tendo
como membros da comissão a Sra. Angela Golin e o Sr. Pedro Guazzelli.
Encerrada a pauta de assuntos, ao abrir o uso da palavra aos presentes,
a Conselheira Sra. Angela Golin, fez um convite aos conselheiros para a
Palestra de Acessibilidade e posteriormente o Presidente reforçou para que
os Conselheiros fizessem suas inscrições para o curso para Conselheiros.
Não havendo nenhum assunto para ser tratado, o Presidente agradeceu a
presença de todos, encerrou os trabalhos às 20h16 em conjunto com o 1º
Secretário João Paulo Pereira Tristão, que relato, subscrevo e assino, em
conjunto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE
PRESIDENTE CMPD

JOÃO PAULO P. TRISTÃO
1º SECRETÁRIO CMPD

CMPC
Conselho Municipal de Políticas Culturais
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO
REUNIÃO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019
O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os conselheiros eleitos, tanto Titulares quanto Suplentes, pela Sociedade
Civil em sua totalidade, os membros do poder público, toda a sociedade e também reforça a importância do comparecimento de todas
as classes Artísticas e interessados no desenvolvimento Cultural e
Artístico de Avaré para a realização da Reunião que elegerá a nova
Gestão CMPC a se realizar no próximo dia 26 de Setembro de
2019, no Centro Cultural Esther Pires Novaes situado na rua Ceará
n° 1507, com primeira chamada às 18:30 horas e início as 19:00
horas e aberta a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Atual Gestão;
2 – Formação das chapas para Eleição da Nova Gestão para o
Biênio 2019/2021;
Para o próximo Biênio estes são os novos representantes das áreas indicadas pelo poder público, conselho, associação e/ou interessados em fazer parte deste conselho:
REPRESENTANTES POR ÁREA
ARTES PLÁSTICAS
José Eduardo Grassi
FOTOGRAFIA
Yuri Almeida
ÁUDIO VISUAL
Sílvia A. Beltrami
Maurício Bruno Damião
LITERATURA
Maurício Francisco de Barros
Aírton Vieira de Souza
MÚSICA
Carlos Beltrami Júnior
Géssica Rodrigues de Souza Dorth
ARTESANATO
Rosângela Oliveira
TEATRO
Giovana de F. Sgarbi Augusto
Luciana Lemes dos Santos Santana
DANÇA
Igo de O. Brito
Adriano Vasconcelos Rocha
DESENHO E ILUSTRAÇÃO
Sebastião Xavier de Lima
Flávio de Oliveira
ARTES FOLCLÓRICAS
Leonardo Aparecido Moraes
PRODUTORES CULTURAIS
Poliana Gomez Brasil
Clayton Falanghe Macário
MUSEUS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AVARÉ
Neusa Ap. Viana Gambini
Sandra Ferreira Viana Silio
ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA
ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA AFRO BRASILEIRA
Anderson de A. Carrara
Taynara Carneiro Gomes
CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE AVARÉ
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Vilma Zanluchi
PODER PÚBLICO
SECRETARIA DE CULTURA
Ricardo Gerardus Regis Schreurs
Ricardo Augusto Lopes
SECRETARIA DE TURISMO
Tadeu Florentino
Reinaldo Severino Souto
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Cristiano de Oliveira
Maria Júlia Leite dos Santos
SECRETARIA DE FAZENDA
Luciano B. Martins Rodrigues
Heloísa Bruno Dalcim
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Maria Luiza Appoloni Zambom
Sandra Aparecida de Oliveira
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Elias Martins
Mirian Katumata Sakaniwa
Mediante a essas informações, o CMPC abre aqui um novo Chamamento Público convocando os artistas, sociedade interessada e
indicações dos outros Conselhos envolvidos para completarem o
novo conselho e comparecem na reunião referida acima.
São essas áreas e os cargos em abertos:
Área				Cargo em aberto
ARTES PLÁSTICAS			Suplente
FOTOGRAFIA			Suplente
ARTESANATO			Suplente
ARTES FOLCLÓRICAS		
Suplente
MUSEUS				Titular e Suplente
MEIOS DE COMUNICAÇÃO		
Titular e Suplente
ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA		
Titular e Suplente
ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO
Titular e Suplente
CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE AVARÉ
Titular e Suplente
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO
DIRETOR				Titular e Suplente
CONSELHO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Titular e Suplente
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO Suplente
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colaboração para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 19 de Setembro de 2019,
POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de
novembro de 2017, CONVOCA seus conselheiros, Titulares e
Suplentes e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados no
desenvolvimento turístico do Município para comparecerem à Reunião Ordinária, a ser realizada no próximo DIA 24 de SETEMBRO
de 2019, no Centro Cultural Ether Pires Novaes situado na Rua Ceará, em primeira chamada às 19:30 hs, com a maioria simples de
seus membros, e em segunda chamada às 19hs30, com qualquer
quórum, independente da proporcionalidade de sua constituição,
para deliberar sobre a seguinte PAUTA: Ofícios recebidos, ofícios
enviados e demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de turismo; encerramento.
Avaré, 16 Setembro de 2019.
Romualdo Fontes
Presidente

Vilma Zanluchi
1º Secretária Executiva
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, Leonardo do Espírito Santo, Presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, convoco, por meio deste edital, todos os servidores filiados da cidade
de Avaré e Arandu para Assembléia Geral Extraordinária a acontecer no próximo dia 28 de Setembro de 2019, sábado (1ª chamada
às 10:00h e 2ª chamada às 11:00h) na sede da entidade, localizada
na Rua Bahia, nº 1550, Centro – Avaré, quando estará em discussão as seguintes ordens do dia:
• Leitura e votação do estatuto do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região;
• Demais assuntos correlatos.
LEONARDO DO ESPIRITO SANTO
Presidente

Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA NOMINATA DOS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ
MESÁRIOS E ESCRUTINADORES
QUE
ATUARÃO
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Conselho
Municipal
dos
Direitos
da
Criança
e
do Adolescente
NA ELEIÇÃO DOLei Federal
PROCESSO
SELETIVO
DE ESnº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/2019
COLHA DE CONSELHEIROS
TUTELARES – 2019.
______________________________________________________________________________

DITAL
DE PUBLICAÇÃO
DA NOMINATA
MESÁRIOS
ESCRUTINADORES
QUE
A COMISSÃO
ELEITORAL
doDOS
processo
deEescolha
de ConselheiATUARÃO NA ELEIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA DE
ros Tutelares do CONSELHEIROS
Município da TUTELARES
Estância Turística
de Avaré, no uso
– 2019.

da atribuição, que lhe é conferida pela Lei Complementar n° 150/11,
Resolução do CMDCA n° 05/2019 e Edital normativo de abertura
Estância Turística de Avaré, no uso da atribuição, que lhe é conferida pela Lei
das
inscrições, torna público a retificação para, excluir e acresmplementar n° 150/11, Resolução do CMDCA n° 05/2019 e Edital normativo de abertura
centar nomes no Edital de publicação da nominata dos mesários
seinscrições,
torna público
a retificação
excluir e do
acrescentar
nomes
no Edital
escrutinadores
que
atuarão para,
na Eleição
processo
seletivo
de
publicaçãode
da Conselheiros
nominata dos mesários
e escrutinadores
na de
Eleição
do
escolha
Tutelares
no dia 06que
de atuarão
Outubro
2019.

COMISSÃO ELEITORAL do processo de escolha de Conselheiros Tutelares do Município

ocesso seletivo de escolha de Conselheiros Tutelares no dia 06 de Outubro de 2019.
1. NOMINATA:
ANA LUCIA BAKR
ALEXANDRA REGINA CORREIA
ANDRÉ LUÍS P. DE CAMARGO
ANDRESSA CALDERONI JOVANOVICH
AUGUSTO A. G. DE OLIVEIRA
CAMILA BEZERRA S. SOARES
CAMILA DE OLIVEIRA C. SOUZA
CECILIA R. G. SIQUEIRA
CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA
DANIELA GICUS
DANIELA F. T. GOBETH
DAYANE C. THEODORO BREVE
ELAINE A. DA S. ROSA
ELIZABETH CARDOSO BORGES
FERNANDA VALÉRIA DE OLIVEIRA
GABRIELA LOPES PERES LOURENÇO
GABRIELA MEDALHA
GENIVALDO JOSÉ DA SILVA
GEORGE LUCAS DOS R. LUIZ
GISLAINE Z. FERREIRA
GUSTAVO R. RAMOS
HELEN CAROLINE DOS SANTOS
JOSÉ PASCOAL PEREIRA
LARISSA M. V. INÁCIO
LEILA R. S. G. COELHO
LÍDIA DE FÁTIMA MURBACH
LETÍCIA MEDALHA

LUCIANA C. MARINHO
LUIZ G. A. PELIÇON
LUIZ H. FIGUEIREDO
MARCELO FERNANDES
MARIA DO R. STATI DE GODOY
MARIA ISABEL R. TRIDAPALLI
MARIA J. RODRIGUES CORDEIRO
MARIA PAULA B. ALVES
MÁRCIA PINHEIRO DA SILVA
MARINA TEZZA CRUZ
MARLENE MESSIAS CAMPOS
MÁRLON RAMOS RIBEIRO
MAYARA EDUARDA DE O. VICENTE
MICHELE CORRAL DA SILVA
PATRICIA A. VASCONCELOS
PAULA CAROLINE A. FRANCO
PAULO H. S. OLIVEIRA
RENATA C. ROMAN
ROSELI DAS DORES SILVA
SANDRA APARECIDA LIMA
SANDRA CRISTINA GOMES
SANDRA REGINA REIS
SILVANA ÂNGELO
SONIA MARIA DA ROSA
TATIANNE CARDIA C. MATTAR
THALITA C. DE OLIVEIRA QUADROS
THALITA PEREIRA GARCIA

2. LOCAL: EMEB
EMEB Dona
AnnaAnna
Novaes
de Carvalho,
localizada na localizada
Rua Paraná, nº
2. LOCAL:
Dona
Novaes
de Carvalho,
na

55
e a EMEB
Marianº
Thereza
localizada de
na Rua
Santos Dumont,
Rua
Paraná,
2155de
e Oa Picalho
EMEB(Dondoca),
Maria Thereza
O Picalho
(Don-

doca), localizada na Rua Santos Dumont, n° 1910.
3. DIA: 06 de Outubro de 2019.
4. HORÁRIO: 08:00 h às 17:00 h.
Avaré, 19 de setembro de 2019

________________________________________________________________________________________________________
Rua Piauí, nº 1388 – Centro – Avaré/SP – Cep: 18701-050 – Telefone: (014) 3733-9190.
e-mail: cmdca@avare.sp.gov..br

Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA
Comissão Eleitoral

EDITAL DE ADITAMENTO DE PRAZO - CMPD
O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 - inciso II, no
uso de suas atribuições, tendo em vista novos pedidos para ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR, vem pelo presente aditar o prazo
para recebimento de propostas de alteração da LC213/2016. Os
interessados deverão apresentar propostas que conter obrigatoriamente requerimento endereçado ao CMPD, contendo no mínimo:

•
Dados completos do requerente (em não se tratando do
proprietário, deverá conter procuração com firma reconhecida);
•
Pedido com justificativa e fundamentação;
•
Em se tratando em alteração e/ou classificação de zoneamento, deverá conter mapa do local e matrícula do imóvel.
As solicitações devem ser protocoladas no Centro Administrativo,
localizado à rua Rio Grande do Sul,1.810 – Centro – Avaré/SP, até
o limite improrrogável de 26.09.2019 (quinta-feira).
OBSERVAÇÃO: Em face da escassez de tempo para análise dos
pedidos, somente serão objetos de análise pedidos que contemplem todos os itens acima listados.
Avaré, 20 de setembro de 2019.
Paulo Ciccone
Presidente do CMPD
João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/2019

Errata à RESOLUÇÃO N° 11/2019 – CMDCA.

Na última página do Semanário Oficial Eletrônico Ed. 440, de 18 de
setembro de 2019, da Resolução CMDCA n°. 11 de 10 de setembro
de 2.019.
Onde se lê:
Art. 41. Os candidatos aprovados para participarem da eleição terão prazo máximo até o dia 18 de setembro para indicarem até 2
fiscais para acompanharem a votação e a apuração dos votos.
Leia-se:
Art. 41. Os candidatos aprovados para participarem da eleição terão prazo máximo até o dia 25 de setembro para indicarem até 2
fiscais para acompanharem a votação e a apuração dos votos.
Avaré,19 de setembro de 2019.
_______________________
Clovis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA

Conselho Municipal do Plano Diretor

Lei Complementar n° 213, de 29 de março de 2016

ERRATA À RESOLUÇÃO CMPD N.º 158/2018

O CMPD diante da verificação de erro de digitação no artigo 1º
da presente resolução, no que tange os números de quadras, por
deliberação da reunião ordinária ocorrida em 18/09/2019, resolve
publicar a presente retificação da resolução 158/2018 que passa a
ter a seguinte redação:
Dispõe sobre interpretação do Anexo 2.
O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições
que lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º
213/2016, em consonância com o aprovado na reunião ordinária
realizada em 22 de fevereiro de 2018, ao que se refere o Processo
CMPD n.º 286/2017.
Considerando que a área objeto da solicitação está classificada
como ZR – Zona Residencial no Anexo II da LC 213/2016;
Considerando que os imóveis encontram-se inseridos em loteamento regularmente aprovado em Cartório, sem restrição de zoneamento anterior à lei do Plano Diretor;
Considerando que a classificação como ZR foi feita na Lei do
Plano Diretor em 2011 e que na alteração realizada em 2016 (LC
213/2016), foi alterado o entorno e não o trecho pedido e que não
foi efetuado levantamento lote a lote para a referida classificação;
Considerando que o processo passou por audiência pública em 18
de dezembro de 2017 e teve manifestação favorável;
RESOLVE:
Art. 1º. Reinterpretar os lotes lindeiros à rua Abílio Garcia, pertencentes às quadras 152, 173, 373 e 374; e os lotes lindeiros à rua
Eduardo Vicentini, quadras 372 e 373; de Zona Residencial (ZR1)
como Zona Mista 2 (ZM2).
Art. 2º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Avaré, 19 de setembro de 2019.
Paulo Henrique Ciccone
Presidente

SEC. DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
NOTIFICAÇÕES :

1728/19 – AV.DR.MIGUEL COUTINHO, 99-I.010.016-000-HACT-CALÇADA
1729/19 – R.D.CONCEIÇÃO L.PEREIRA,709 -I.004.013-000-JDC-CALÇADA
1730/19 – R.D.CONCEIÇÃO L.PEREIRA, 260-I.009.001-000-ES-CALÇADA
1731/19 – R.JACY COUTINHO,410-I.012.016-000-JD-MURO
1732/19 – R.DICO MERCADANTE-I.011.034-000-EAS-MURO E CALÇADA
1733/19 – R.DICO MERCADANTE,285-I.013.025-000-DCS-CALÇADA
1738/19 – R.OSWALDO CRUZ-5.060.020-000-RAH-LIMPEZA E CALÇADA
1739/19 – R.OSWALDO CRUZ-5.060.006-000-NFS-LIMPEZA/ENTULHO
1748/19 – R.TEJUPÁ-5.053.018-000-JAG-LIMPEZA
1753/19 – R.ITAPORANGA-5.051.004-000-RMF-LIMPEZA/CALÇADA
1754/19 – R. ITABERÁ-5.069.007-000-JDP-LIMPEZA
1775/19 – R.DORIVAL VICENTINI-5.170.032-000-SMS-LIMPEZA
1776/19 – R.D.LOLITA-3.273.041-000-ELP-LIMPEZA CALÇADA
1778/19 – R.SÃO MANOEL-5.001.008-000-APA-LIMPEZA/MURO/CALÇ.
1779/19 – R.SAO MANOEL-5.001.009-000-APA-LIMPEZA/MURO/CALÇ.
1780/19 – AV.GETULIO VARGAS-5.003.004/05-APA-LIMPEZA
1781/19 – AV.GETULIO VARGAS-5.025.001-000-GN-LIMPEZA/CALÇADA
1783/19 – AV.BRASILIA-5.027.010-000-EB-LIMPEZA
1785/19 – AV.BRASILIA-5.028.001-000-APA-CALÇADA
1786/19 – AV.BRASILIA-5.025.009-000-FPS-CALÇADA
1787/19 – AV.BRASILIA-5.016.002-000-IDP-CALÇADA
1788/19 – R.ELZA MOREIRA-5.014.012-000-APA-LIMPEZA/M/CALÇ.
1791/19 – R.FERNANDO COSTA-5.025.008-000-AFB-LIMPEZA
1792/19 – R.DIAS CINTRA-5.028.011-000-JB-MURO/CALÇADA
1793/19 – R.CARVALHO PINTO-5.035.003/18-ES-CALÇADA
1795/19 – R.CARVALHO PINTO-5.011/13-APA-LIMPEZA/M/CALÇ.
1796/19 – R.CARVALHO PINTO-5.034.006-000-APA-MURO E CALÇADA
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ESPORTES

Esportistas conquistam 24 medalhas
no Campeonato Brasileiro de Atletismo
Competidores do Atletismo Paralímpico da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) que
integram a Seleção Regional de Atletismo PCD
“FunBBE” conquistaram 24 medalhas no Campeonato Brasileiro de Atletismo PCD.
Promovido pela Confederação Brasileira de
Desportos para Deficientes Intelectuais, o evento
foi realizado entre 15 e 17 de setembro no Centro
Paralímpico Brasileiro em São Paulo.
A SEME informou que foram 7 medalhas de
ouro, 7 de prata e 10 de bronze. A equipe FunBBE
se consagrou vice-campeã da competição, se tornando a segunda melhor equipe de Atletismo Paralímpico do Brasil.
Destaques
Maykon Roberto dos Santos Garramona foi 7
vezes campeão brasileiro. Depois de quatro anos,
ele se consagrou campeão brasileiro na modalidade lançamento de martelo. Ele também ficou em
5º no arremesso de peso e 7º no lançamento de
disco. Maykon tem atualmente 8 títulos brasileiros.
Outro destaque da SEME foi Jéssica Luzia de
Oliveira, que conquistou cinco medalhas. Ela foi
ouro no revezamento 4x400, prata no revezamento 4x100 e 400 metros e bronze nas categorias 200

metros e 800 metros.
Já Lucas Bovolenta ficou em 4º lugar no revezamento 4x100m e em 5º nas modalidades revezamento 4x400m e salto em altura – 1,50 metros.
O atleta Roger Vieira dos Santos, por sua vez,
foi 6º nos 400 metros e 9º lugar nos 200 metros.
Washington Luiz Justino ficou em 8º na categoria

Troféu premia esportistas que
tiveram destaque em 2019
Atletas de 20 modalidades
serão homenageados na
solenidade que acontece
em dezembro
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEME) vai premiar os esportistas que se destacaram durante o ano de 2019.
O troféu "Atleta Destaque" teve início no ano
passado e contou com 15 categorias. Na edição
atual, serão 20 modalidades. A solenidade de entrega acontece em dezembro.

A escolha dos nomes será conduzida por técnicos e professores da SEME que observam o desempenho dos desportistas ao longo do ano.
“A iniciativa tem como objetivo incentivar os
atletas que representaram o município de Avaré
nos mais variados torneios e competições da temporada”, ressaltam os dirigentes da pasta.
Disputam esportistas do futsal masculino e feminino, futebol, handebol masculino e feminino,
basquete masculino e feminino, natação masculino
e feminino, atletismo masculino e feminino, atletismo ACD, karatê masculino e feminino, judô masculino e feminino, xadrez, ciclismo MTB, jiu-jitsu e
muay thai.

100 metros.
O Atletismo Paralímpico de Avaré está sob a coordenação do técnico Frank Júnior Luciano de Almeida.
“Agradecemos à Prefeitura de Avaré, que através
da SEME vem nos apoiando sempre com a hospedagem, transportes e a alimentação dos atletas e
técnicos”, afirma.
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SUSTENTABILIDADE

Projeto cria corredor verde
em avenida da Vila Jardim
Iniciativa da Secretaria do
Meio Ambiente consiste no
plantio de árvores apropriadas
para a arborização urbana
A Avenida “Vereador Paulo Fernando Lopes Ward”,
situada na Vila Cidade Jardim, foi escolhida para receber o piloto de Floresta Urbana 2019 implantado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
A iniciativa consiste no plantio de árvores apropriadas para a arborização urbana às margens da via,
formando um corredor verde. O projeto faz parte da
diretiva Arborização Urbana do Programa Município
VerdeAzul, do qual a Estância Turística de Avaré faz
parte.
Foram plantadas 34 árvores, 17 de cada lado. O
espaçamento utilizado foi de 10 metros de distância entre cada muda, numa extensão de 200 metros de via.
O local foi escolhido por ser próximo ao Túnel
“Milton Monti”, que dá acesso à zona sul da cidade,
interligando o centro aos bairros Vila Rio Novo, Vila
Jardim, Brabância, Di Fiori, Vila Operária, Dona Laura, Jardim Veneza, Vila Esperança, Condomínio Vale
do Sol e Bairro dos Rochas, passagem com trânsito
intenso de pedestres e veículos.

Benefícios
A arborização de vias públicas melhora o conforto térmico, eleva a umidade do ar, protege o asfalto do efeito de dilatação e contração devido às
diferenças de temperatura, embeleza e valoriza o
local, traz conforto psicológico e garante um corredor verde para aves e polinizadores.
No piloto de Floresta Urbana foram plantadas
mudas nativas de porte médio das espécies Oiti,
Pata de Vaca, Sibipiruna, Pau-Brasil, Ipê Branco e
Ipê Amarelo.
O canteiro permeável ao entorno de cada muda
foi feito no padrão Espaço Árvore, seguindo o que
determina a Lei Municipal nº 2320/2019, que con-

EVENTO

siste em canteiros permeáveis com no mínimo
40% da largura da calçada, com o dobro de comprimento, preservando a acessibilidade.
O Espaço Árvore é destinado ao plantio de
exemplares compatíveis com o crescimento
do tronco e das raízes e tem como finalidade melhorar as condições do espaçamento
adequado em sua base, permitindo o desenvolvimento em diâmetro, sem comprometer a
infraestrutura do calçamento, promovendo o
crescimento saudável e garantindo a integridade arbórea, ampliando a área de absorção
de águas pluviais, diminuindo os riscos de alagamentos e enxurradas.

Fundo Social promove nova edição da Festa das Crianças
Atração acontece no dia 12 de outubro
no Centro Avareense de Integração
Cultural (CAIC)
O Fundo Social de Solidariedade vai promover mais uma edição da Festa
das Crianças.
A atração aberta ao público acontece no sábado, 12 de outubro, das 8h30
às 12 horas, na área do Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC).
Estão previstas atrações como brinquedos infláveis e a distribuição de sorvete, pipoca e refrigerante, entre outras guloseimas.
Mais informações serão divulgadas em breve. O CAIC fica na Rua Minas
Gerais, nº 279.
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COMEMORAÇÃO

Demônios da Garoa fecha com
chave de ouro a 37ª Fampop
Evento integrou programação
do 158º aniversário da
Estância Turística de Avaré
O grupo Demônios da Garoa colocou todo
mundo pra sambar no encerramento da 37ª Feira
Avareense da Música Popular (Fampop).
Realizada na Praça “Prefeito Romeu Bretas”
(Concha Acústica) no domingo, 15, a final repetiu o
sucesso de público registrado nos dias anteriores.
Avareenses, visitantes e turistas prestigiaram a
apresentação do tradicional conjunto paulistano
conhecido por clássicos como “Trem das Onze” e
“Saudosa Maloca”, entre tantos outros sucessos.
A qualidade das músicas finalistas também foi
destaque entre plateia, músicos e compositores
que vieram de diversas partes do país.
O evento gratuito integrou as comemorações
do 158º aniversário da Estância Turística de Avaré. Os cantores Tavinho Limma, Samuel Conrado e
Vanessa Reis já haviam subido ao palco durante as
eliminatórias do festival, considerado um dos mais
importantes do país.
A Fampop é uma realização da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Cultura.
Desfile
No início da manhã, um grande público já havia prestigiado o desfile cívico que celebrou o 158º
aniversário da cidade.
Escolas, bandas e fanfarras de Avaré e região,
entidades assistenciais, setores municipais, forças
policiais e instituições com atuação em várias frentes participaram do ato tradicional organizado pela
Secretaria Municipal de Educação.
A solenidade contou com a presença do chefe
do Executivo, secretários, dirigentes e convidados,
além de moradores e visitantes.
Vista aérea
A Estância Turística de Avaré também foi palco de
um evento-teste da Associação de Paraquedismo de
Boituva (APB) entre segunda, 16, e terça-feira, 17.
Os vídeos e fotos aéreas captados pela equipe

fizeram sucesso na internet e ressaltaram as belezas de Avaré, principalmente a Represa Jurumirim.
A atividade que também integrou as comemorações de aniversário é uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).
Confira o resultado da 37ª Fampop.
1º lugar: “Índia Tuíra” (São João Del Rey/MG),
de Tobias Jacob, interpretada por Jacob e Gabriel
Guedez (R$ 4.500)
2º lugar: “Dharma” (São Paulo/SP), de Felipe Lucena, interpretada por Lucena e Bruna Moraes (R$ 2 mil)

3º lugar: “Camaleão” (Três Rios/RJ), de Ronald
Saar (R$ 1 mil)
Melhor Música Instrumental (Prêmio Teixeira):
“Fogo na Represa” (Avaré), de Altino Toledo e Vitor
Casagrande (R$ 1.500)
Melhor Música Avareense (Prêmio Clóvis Guerra): “Jardim da Vida”, de Géssica Dorth (R$ 1.500)
Melhor Letra: “Pra Ver o Sol” (Blumenau-SC), de
Thiago K e Gregory Haertel, interpretada pelo primeiro (R$ 500)
Melhor Intérprete: Márcia Cherubin (Santo André/SP) (R$ 500)
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MEIO AMBIENTE

Escolas municipais recebem
ecopontos para coleta de óleo usado
Parceria entre Prefeitura de Avaré e Copróleo
pretende assegurar a destinação
ecologicamente correta do resíduo
A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente fechou uma parceria com
a Copróleo, empresa que possui selo
ambiental, com o objetivo de assegurar a destinação ecologicamente
correta ao óleo de cozinha usado.
A proposta, que cumpre a Diretiva de Pró-Atividade Esgoto Tratado
do Programa Município VerdeAzul,
é coletar o resíduo de restaurantes,
lanchonetes, trailers e residências e
encaminhá-lo como matéria-prima
para a produção de biodiesel.
Pontos de coleta
O material deve ser acondicionado em garrafa PET ou recipiente com
tampa e encaminhado a qualquer
dos 24 ecopontos com capacidade
para até 200 litros espalhados por es-

colas do município.
O resíduo também pode ser deixado na sede da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, que atende no
Horto Florestal. “Com a disponibilidade de pontos de arrecadação, bem
como palestras de conscientização a
toda população, pretendemos erradicar o descarte irregular desse resíduo na Estância Turística de Avaré”,
afirma o secretário.
Estima-se que cada família gera
aproximadamente um litro de óleo
vegetal e gordura animal usados por
mês. Cada litro de óleo descartado irregularmente contamina 20 mil litros
de água potável. Além de poluir rios
e solo, o produto danifica o encanamento de residências.

SUSTENTABILIDADE

Parceria cria horta orgânica em unidade de ensino infantil
A Secretaria de Meio Ambiente e
a Secretaria de Educação firmaram
parceria com o objetivo de estimular
a produção de alimentos orgânicos
na rede municipal de ensino.
A iniciativa, que cumpre a diretiva do
Programa Município VerdeAzul, foi materializada por meio de uma horta que está
sendo cultivada no Centro de Educação Infantil “Profª Nadime Chibani Marques”.
O Meio Ambiente forneceu mudas e adubo orgânico, este último
oriundo da produção da compostagem feita no Horto Florestal de Avaré. Uma funcionária da unidade, por
sua vez, faz a manutenção, a adubação orgânica e o plantio de mudas.
Os alimentos serão consumidos

pelos 92 alunos do próprio CEI. Eles
também vão auxiliar nos cuidados e
produção, aprendendo princípios de
Educação Ambiental e desenvolvendo o senso de responsabilidade.
Sustentabilidade
No processo de agricultura orgânica são aplicados conhecimentos ecológicos dentro de uma visão holística e
de sustentabilidade. Não há utilização
de adubo, agrotóxico, conservantes
químicos ou organismos transgênicos.
Sem a emprego de defensivos químicos, a qualidade da água e dos alimentos é preservada, bem como o lençol freático, já que o manejo adequado
garante a fertilidade do solo e promove a manutenção da biodiversidade.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE AVARÉ-AVAREPREV SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
SETEMBRO DE 2019

SECRETARIA DE OBRAS

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 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 publicação de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 169/2019
Valor: R$ 7.614,89
Avaré, 20 de setembro de 2019
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação
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 serviços de publicidade legal e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para publicação de Atos Oficiais em jornais de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda.
Empenho(s): 11108/2019
Valor: R$ 420,00
Avaré, 20 de setembro de 2019
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação
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 serviços prestados com veículo e fornecimento de peças, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Proeste Comércio de Veículos e Peças Prudente Ltda
Empenho(s): 13150, 13151/2019
Valor: R$ 1.404,00
Avaré, 20 de setembro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
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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 serviços de impressão do Semanário
Oficial e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
devida publicação de atos oficiais da Administração.
Fornecedor: Empresa Jornalística Jornal Regional S/C Ltda.
Empenho(s): 8387/2019
Valor: R$ 11.313,40
Avaré, 20 de setembro de 2019
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação
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 serviços de impressão do Semanário
Oficial e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
devida publicação de atos oficiais da Administração.
Fornecedor: Empresa Jornalística Jornal Regional S/C Ltda.
Empenho(s): 8387/2019
Valor: R$ 15.489,60
Avaré, 20 de setembro de 2019
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 botijões de gás P 45,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha Epp
Empenho(s): 157/2019
Valor: R$ 4.858,00
Avaré, 20 de setembro de 2019
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
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 locação de tendas para Arraiá do Nho
Musa e para comemoração aos 10 anos do museu do automóvel,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: Maria Lucia Leardini Eireli Me
Empenho(s): 12414, 11461/2019
Valor: R$ 14.400,00
Avaré, 20 de setembro de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura
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 médico pediátrico, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Clínica Médica Pronto Ped Ltda
Empenho(s): 8843/2019
Valor: R$ 20.000,00
Avaré, 20 de setembro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
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LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/19 – PROCESSO Nº. 253/19
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de
ressonância magnética com ou sem contraste, conforme edital.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de outubro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 019/19 – PROCESSO Nº. 251/19
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para construção de escola de Ensino fundamental na Avenida Carlos Ramires, s/nº, Avaré/
SP, conforme edital.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de outubro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/19
PROCESSO Nº. 209/19
Objeto: Desafetação e Alienação de área rural do Patrimônio Público Municipal, de acordo com a Lei 2.296 de 11 de junho de 2019,
conforme edital.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de outubro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 066/19 – PROCESSO Nº. 248/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de balsa 12 pés – Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 24 de Setembro de 2.019 das 10 horas até 03 de Outubro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de Outubro de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 03 de Outubro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br –
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de Setembro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 067/19 – PROCESSO Nº. 255/19
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de mandado judicial
e dos pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS)
Recebimento das Propostas: 01 de Outubro de 2.019 das 10 horas
até 10 de Outubro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de Outubro de 2.019 das 08h30min às
11 horas
Início da Sessão: 10 de Outubro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br –
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Setembro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/19 – PROCESSO Nº. 256/19
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de dieta enteral, suplemento alimentar, fórmula infantil cereal e alimento com
soja para suprir as necessidades de pacientes de mandado judicial,
pacientes cadastrados no programa nutricional do município e avaliados pela comissão de análise de solicitações especiais (case).

Recebimento das Propostas: 04 de Outubro de 2.019 das 10 horas
até 15 de Outubro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de Outubro de 2.019 das 08h30min às
11 horas
Início da Sessão: 15 de Outubro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Setembro de
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/19 – PROCESSO Nº. 257/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de seguro em
veículos da Saúde.
Data de Encerramento: 07 de outubro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de outubro de 2.019 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 setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/19 – PROCESSO Nº. 258/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de tenda tipo pirâmide para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 07 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de outubro de 2.019 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, 20 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 110/19 – PROCESSO Nº. 259/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de cota
de gás P-45 para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 08 de outubro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de outubro de 2.019 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 setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/19 – PROCESSO Nº. 260/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de veículos tipo micro-ônibus para a Secretaria
Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 08 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de outubro de 2.019 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, 20 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/19 – PROCESSO Nº. 261/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
aferição, ensaios/selagem, lacração e manutenção em tacógrafos
de veículos da Educação.
Data de Encerramento: 09 de outubro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de outubro de 2.019 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 setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/19
PROCESSO Nº. 235/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
realização de exames de baciloscopia de escarro para atender pacientes usuários do SUS.
Data de Encerramento: 03 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de outubro de 2.019 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, 20 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
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REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/19
PROCESSO Nº. 241/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de pedra
britada e brita graduada.
Data de Encerramento: 04 de outubro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de outubro de 2.019 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 setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/19
PROCESSO Nº. 202/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P13 e vasilhames para atender a necessidade da
Administração Municipal.
Data de Encerramento: 03 de outubro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de outubro de 2.019 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 setembro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 013/19 – Processo nº. 191/19
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 013/19 à empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, no valor total de R$ 1.131.336,21
(um milhão, cento e trinta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte
e um centavos), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de
recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município, conforme necessidade e mediante expedição de pedido de compras da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços, que encaminhará o projeto da obra
requisitada à empresa detentora da Ata, conforme edital. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 16 de setembro de 2.019 – Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 013/19 – Processo nº. 191/19
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 013/19 à empresa VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas,
equipamentos e mão-de-obra para execução de recapeamento
asfáltico em diversas ruas do Município, conforme necessidade
e mediante expedição de pedido de compras da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que encaminhará o projeto da obra
requisitada à empresa detentora da Ata, conforme edital. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de setembro de 2.019
– Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Obras e
Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº.
8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA
– ME, DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP, JOSÉ
HUMBERTO BOTERO ME, J. J. SOUTO – ME e SALVI LOPES &
CIA LTDA ME, responsáveis pelo registro de preços para eventual
aquisição de material de limpeza para a Municipalidade, relativo ao
Pregão Eletrônico n° 053/19 – Processo n° 190/19. Homologado
em: 20/09/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Judésio Borges – Secretário Municipal de Meio Ambiente da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo 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 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS
EIRELI, objetivando a aquisição e instalação de picador/triturador móvel de galhos e troncos, relativa ao Pregão Presencial nº. 080/19 – Processo nº. 184/19. Homologado em:
09/09/2019.

Pregão Presencial nº. 083/19 – Processo nº. 195/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 083/19 à empresa SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP, objetivando a
prestação de serviços de implantação de solução para gerenciamento, processamento e arrecadação de multas por infração de
trânsito. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de setembro
de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo 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 as
empresas JOICE ARIANA SCHIMIDT 3286716881 (itens 01 e 04) e
GENIEL APARECIDO DA SILVA BATISTA TAGUAI ME (itens 02 e 03),
objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de batata e alho para a merenda escolar, relativa ao Pregão Presencial nº.
096/19 – Processo nº. 213/19. Homologado em: 11/09/2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 030/19 – Processo nº. 239/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a WISE TECNOLOGIA LTDA,
com valor total de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), objetivando o fornecimento do programa de gravação do rádio comunicador do SAMU, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de setembro de 2.019 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 014/19 – Processo nº. 220/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à RÁPIDO SUMARÉ
LTDA, no valor global de R$ 261.300,00 (duzentos e sessenta e
um mil, trezentos reais), objetivando o fornecimento de passes de
transporte coletivo (carregamento de cartão eletrônico) para uso
nas linhas urbanas de ônibus do município, destinados aos alunos
que se enquadram nas instituições de ensino SESI, ETEC, INSTITUTO FEDERAL, conforme a Lei nº 2.171 de 06 de fevereiro de
2.018, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 03 de setembro de 2.019 – Joselyr
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Inexigibilidade de Licitação nº. 020/19 – Processo nº. 244/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à FORA DE MODA
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, no valor global de R$
120.000,00 (Cento e vinte mil reais), objetivando a realização de
show artístico musical do cantor GUSTAVO MIOTO, no dia 07 de
dezembro de 2.019, na 51ª EMAPA, com fulcro no artigo 25 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de
setembro de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.
Inexigibilidade de Licitação nº. 021/19 – Processo nº. 245/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, no valor global de R$
170.000,00 (Cento e setenta mil reais), objetivando a realização
de show artístico musical da dupla MATHEUS & KAUAN, no dia 29
de novembro de 2.019, na 51ª EMAPA, com fulcro no artigo 25 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20
de setembro de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da
Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 053/19 – Processo n° 190/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME
Valor Global: R$ 176.870,09 (Cento e Setenta e seis mil, oitocentos
e setenta reais e nove centavos)
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Valor Global: R$ 47.478,75 (Quarenta e sete mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME
Valor Global: R$ 10.521,80 (Dez mil, quinhentos e vinte e um reais
e oitenta centavos)
Detentora: J.J. SOUTO – ME
Valor Global: R$ 10.078,68 (Dez mil, setenta e oito reais e sessenta
e oito centavos)
Detentora: SALVI LOPES & CIA LTDA ME
Valor Global: R$ 9.993,00 (Nove mil, novecentos e noventa e três reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de
limpeza para a Municipalidade
Data da Assinatura da Ata de Registro: 20/09/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº 096/19 – Processo nº. 213/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: JOICE ARIANA SCHIMIDT 3286716881 (itens 01 e 04)
Valor Global: R$ 27.314,50 (vinte e sete mil trezentos e quatorze
mil e cinquenta centavos)
Detentora: GENIEL APARECIDO DA SILVA BATISTA TAGUAI ME
Valor Global: R$ 52.965,00 (cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de batata
e alho para a merenda escolar.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 11/09/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 013/19 – Processo nº. 191/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA ME
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação futura
de empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município, conforme necessidade
e mediante expedição de pedido de compras da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que encaminhará o projeto da obra
requisitada à empresa detentora da Ata, conforme edital.
Valor: R$ 1.131.336,21 (um milhão, cento e trinta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 16/09/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 030/19 – Processo nº. 239/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WISE TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Aquisição do programa de gravação do rádio comunicador
do SAMU, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 014/19 – Processo nº. 220/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA.
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de
passes de transporte coletivo (carregamento de cartão eletrônico)
para uso nas linhas urbanas de ônibus do município, destinados
aos alunos que se enquadram nas instituições de ensino SESI,
ETEC, INSTITUTO FEDERAL, conforme a Lei nº 2.171 de 06 de
fevereiro de 2.018
Valor Global: R$ 261.300,00 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/09/2.019

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 020/19 – Processo nº. 244/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico
musical do cantor GUSTAVO MIOTO, no dia 07 de dezembro de
2.019, na 51ª EMAPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2.019
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 021/19 – Processo nº. 245/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico
musical da dupla MATHEUS & KAUAN, no dia 29 de novembro de
2.019, na 51ª EMAPA, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 080/19 – Processo nº. 184/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição e instalação de picador/triturador móvel de galhos e troncos.
Valor Global: R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/09/2019
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 083/19 – Processo nº. 195/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
implantação de solução para gerenciamento, processamento e arrecadação de multas por infração de trânsito
Valor: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 16/09/2.019

TERMO ADITIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/19 – PROCESSO Nº 098/19
(Contrato nº 117/19), fica aditado o valor total de R$ 3.825,00 (Três
mil, oitocentos e vinte e cinco reais) com a empresa ELETRONET
TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do total do contrato, o que
objetiva a prestação de serviço de locação de equipamentos de
telemedicina e laudos para execução de serviços de tele-eletrocardiografia. Assinatura do Termo Aditivo: 05/09/2.019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/18 – PROCESSO Nº 096/18 (Contrato n° 118/18), fica aditado o valor de R$ 292.410,54 (duzentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro
centavos) com a empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, o que corresponde a aproximadamente 21,86% (vinte e um vírgula oitenta e
seis por cento) do total do contrato, o que objetiva os fretamentos
diários de veículos tipo ônibus convencional, com motorista para
o transporte diário na área urbana e rural de Avaré. Assinatura do
Termo de Aditivo: 11/09/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 008/18 – PROCESSO N° 094/18 (Contrato n° 150/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando o
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra
para execução da reforma e ampliação da EMEB Maneco Dionísio
– Praça Juca Novaes, nº1.141 – Centro – Avaré, com prorrogação
do prazo até 11 de outubro de 2.019. Josiane Aparecida Lopes de
Medeiros – Secretária Municipal da Educação da Estância Turística
de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/18 – PROCESSO N° 131/18 (Contrato n°
160/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa TMK ENGENHARIA S.A, objetivando o fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução
de pavimentação asfáltica e drenagem pluviais na Avenida Santa
Bárbara, com prorrogação do prazo até 06 de novembro de 2.019.
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e
Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/19 – PROCESSO N° 222/19, que tem por objeto
aquisição de filtro de piscina linha profissional em fibra de vidro s/
motobomba, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 16/09/2.019. Leonardo Pires Ripoli – Secretário Municipal
de Esportes.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 103/19 – PROCESSO Nº. 236/19, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de gás P-45 para o Centro
Social Urbano – CSU, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogada em: 18/09/2.019. Leonardo Pires Ripole – Secretário
Municipal de Esportes.

INEDITORIAIS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04-19
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO
15/05/2019 18:30
SEDE INTERINA, cedida
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26, REUNIÃO
PRESIDIDA POR
Silmara Rodrigues, SECRETÁRIADA por
R i cardo Sgarbi Augusto, PARTICIPANTES
Silmara Rodrigues, Ricardo

Sgarbi Augusto, José A de Barros, Marcos Donizete Baldini, José Geraldo
Dias Barreto e Judésio Borges. 1 - Comunicação da Presidente A Reunião
foi iniciada as 18 horas e 45 minutos em virtude da obtenção do quórum. A
Presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e deseja o bom
andamento da plenária. Em ato contínuo o secretário realiza a leitura do edital expedido a todos os membros do Conselho por meio do correio eletrônico
(e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.com>; <comdemaavare@
googlegroups.com> em 09/05/2019, e posterior publicação no Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 909 de 10 de maio de 2019, p.05,
o objetivo da presente reunião é tratar da seguinte ordem do dia (Pauta): 1)
Abertura 1.1) Comunicação do Presidente, já realizada pela presidente; 1.2)
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 02/2019 do dia 20/03/2018; 2) Ordem do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise
e deliberação; 2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 2.4)
Palavra livre 2 - Aprovação da Ata da Reunião Anterior Tendo em vista o
não envio em tempo hábil para aprovação o Secretário Executivo, Ricardo
Sgarbi Augusto solicitou a retirada da pauta da aprovação da ata da reunião
ordinária nº 02/2019 do dia 20 de março de 2019; 3) Correspondências Enviadas: Ofícios n.º 08/2019 - ARESB Associação dos Resinadores do Brasil
e n.º 09/2019 Policia Ambiental de Avaré solicitando indicação de representantes para o Conselho, visando a reorganização. Borges informa que fará
a indicação dos representantes da SMMA, bem como solicitará a Sec. da
Educação que também o faça. 4) Correspondências Recebidas: Protocolo
n.º 193/19 - oficio 02/2019 - Cooperativa dos Piscicultores do Médio e Alto
Paranapanema - indicação de representantes para a reorganização do Conselho; Protocolo n.º 194/2019, ofício 29/2019 Câmara Municipal informando
que não possui disponibilidade de funcionário para participar do COMDEMA;
a presidente informa que diante de tal manifestação a vaga reservada para o
Legislativo será ocupada por outra Entidade ou Ente Público; 5) Processos:
A presidente fala sobre o processo CMPD n.º 312/2018, encaminhado pelo
Plano Diretor através do ofício 10/2019 (protocolo 192/2019) que versa sobre
pedido de classificação de zoneamento para fins de parcelamento de área
desmembrada da Chácara Água Branca, de propriedade de HGN Sumaré
Empreendimentos Imobiliários Ltda, com área de 12,5592há, matricula CRI
Avaré n.º 68.682, o relator Baldini informa que esteve no local que filmou
água corrente, conforme vídeo postado no grupo do Whats do Conselho,
verificou também processo erosivo;solicitou prazo para confecção do parecer. A presidente informou que a próxima reunião está agendada para 05.06,
quando poderá ser apreciado o parecer do relator. A seguir Borges informou
sobre a pareceria com a Secretaria de Educação que abordará com maior
ênfase a educação ambiental nas escolas municipais com um coordenador
responsável. Fez o convite aos conselheiros para participarem da caminhada que será realizada no dia do meio ambiente. Nada mais foi acrescentado
e a reunião foi encerrada às 19h30.

Ricardo Sgarbi Augusto		
Secretário Executivo

Silmara Rodrigues
Presidente do COMDEMA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03-19
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO
17/04/2019 18:30
SEDE INTERINA, cedida
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26, REUNIÃO
PRESIDIDA POR
Silmara Rodrigues, SECRETÁRIADA POR Ricardo
Sgarbi Augusto, PARTICIPANTES Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Augusto, José A de Barros, Marcos Donizete Baldini, Angela Golin, Marina Pires Dornelles, Vilma Zanluchi. 1 - Comunicação da Presidente A Reunião
foi iniciada as 18 horas e 45 minutos em virtude da obtenção do quórum.
A Presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e deseja o
bom andamento da plenária. 2 - Aprovação da Ata da Reunião Anterior O Secretário Executivo, Ricardo Sgarbi Augusto solicitou a observação de todos
referente à ata da reunião ordinária nº 02/2019 do dia 20 de março de 2019,
a ata foi aprovada por unanimidade. 3 – Abertura Conforme edital expedido
a todos os membros do Conselho por meio do correio eletrônico (e-mail) no
endereço <comdemaavare@gmail.com>; <comdemaavare@googlegroups.
com> em 14/04/2019, e posterior publicação no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 905 de 12 de abril de 2019, p.04, o objetivo da
presente reunião é tratar da seguinte ordem do dia (Pauta): 1) Abertura 1.1)
Comunicação do Presidente; 1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária
nº 02/2019 do dia 20/03/2018; 2) Ordem do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de
novos processos, discussão, análise e deliberação; 2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 2.4) Palavra livre – assuntos diversos e
comunicações: 2) Ordem do dia (Pauta). A presidente inicia com a leitura de
oficio 10 do CMPD, processo CMPD 312, que versa sobre o pedido de classificação de área localizada próximo ao Bairro Plimec, destaca que pela foto
do google se verifica uma área de nascente; Destaca que o próprio requerente apresentou levantamento planialtimétrico no qual encontra-se demarcado
duas nascentes e que o GTA - Grupo Técnico de Apoio da Prefeitura, ignorou
tal informação e deu parecer favorável ao parcelamento, sem respeitar as
áreas de preservação permanente; Diante do impasse o CMPD encaminhou
ao COMDEMA para análise e parecer. Nomeado como relator o conselheiro
Marcos Donizete Baldini. Na sequencia, discorreu sobre outro processo do
CMPD, o n.º 323/2019 (Chácara Pratânia), cujo o pedido é para inclusão em
área urbana para construção de casas populares; A presidente relembra que
a referida área foi objeto de processo do COMDEMA por diversas infrações
ambientais; Lembra ainda que a referida área foi determinada como área de
compensação do Processo COMDEMA n.º 021/2014, que gerou o TCRA n.º
001/2015, firmado pela SMMA e o interessado, pelo qual ficou consignada
a compensação de 350 mudas, a serem plantadas e conduzidas na área
denominada Chácara Pratânia; Definido como relator Geraldo Barreto. A
presidente sugere aos membros que visitem os locais para melhor análise e

parecer. Na sequência a presidente fala sobre as CORRESPONDÊNCIAS
ENVIADAS - foram expedidos dois oficios, 04 e 05 sobre os processos que
aprovaram a verba para uso do Fundo Municipal do Meio Ambiente; em resposta, o secretário da pasta explica que está em orçamento e poderá ser
comprado ainda esse semestre; Correspondências Recebidas ofícios da
AREA, OAB e EDUVALE indicando os titulares e suplentes ao Conselho. A
presidente também fala sobre o pedido da prefeitura sobre ao projeto a ser
apresentado ao FEHIDRO, informou sobre a reiteração do Conselho, feita
através de ofício, elucidando a importância ambiental do projeto para envio
ao FEHIDRO. Na palavra livre, Marina fala sobre as atividades desenvolvidas para o municipio Verde Azul, convida o Comdema para visitar a lagoa
de tratamento e o aterro sanitário, também houve capacitação para curso de
poda do programa Municipio Verde Azul; houve implantação de eco barreira
no lago do horto em parceria com a Secretaria de Turismo; também foi realizada palestra e visita ao parque Terezinha de Freitas, a presidente ressalta
a importância desses relatos e da participação dela nessas atividades. Vilma
também fala sobre a Cooperativa dos Agricultoras e explica que serão plantadas 10 árvores para plantar no terreno para proporcionar sombra no local.
Será marcada reunião para analisar os processos em pauta. Encerrada reunião de hoje às 19:45hs.
_______________________
________________________

Ricardo Sgarbi Augusto		
Secretário Executivo

Silmara Rodrigues
Presidente do COMDEMA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02-19
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO
20/03/2019 18:30
SEDE INTERINA, cedida
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26, REUNIÃO
PRESIDIDA POR
Silmara Rodrigues, SECRETÁRIADA POR Ricardo
Sgarbi Augusto PARTICIPANTES Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Augusto, Maria Luiza Zambom, José Apparecido de Barros, José Geraldo Dias
Barreto, Marcos Donizete Baldini, Angela Golin, Marina Pires Dornelles,
Suzy Keller Nunes de Oliveira, Maria Cristina Marques.1 - Comunicação da
Presidente: A Reunião foi iniciada as 18 horas e 45 minutos em virtude da
obtenção do quórum. A Presidente inicia a reunião agradecendo a presença
de todos e deseja o bom andamento da plenária. 2 - Aprovação da Ata da
Reunião Anterior O Secretário Executivo, Ricardo Sgarbi Augusto solicitou a
observação de todos referente à ata da reunião ordinária nº 01/2019 do dia
26 de fevereiro de 2019, as atas foram aprovadas por unanimidade. 3 – Abertura: Conforme edital expedido a todos os membros do Conselho por meio
do correio eletrônico (e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.com>;
<comdemaavare@googlegroups.com> em 15/03/2019, e posterior publicação no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 901 de 15 de
março de 2019, p.04, o objetivo da presente reunião é tratar da seguinte ordem do dia (Pauta): 1) Abertura 1.1) Comunicação do Presidente; 1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 01/2019 do dia 26/02/2018; 2) Ordem
do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e
deliberação; 2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspondências
Recebidas (planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 2.4) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações: 2) Ordem do dia (Pauta) 2.2)
Distribuição de novos processos, discussão, análise e deliberação; A presidente informou que fez um levantamento nos processos e que propõe o Arquivamento dos seguintes Processos COMDEMA : n.º 20/2014 - controle de
ervas daninhas - arquivamento por decurso de tempo para resposta e manifestação da SMMA e falta de subsidio técnico para desenvolvimento do
tema; n.º 22/2015 GT Qualidade das Aguas do Ribeirão Lageado - arquivo
temporário; n.º 23/2016 solicitação de corte de árvore urbana - arquivamento por conclusão do feito; n.° 24/2016 solicitação de corte de árvore urbana
- arquivamento por conclusão do feito; n.º 29/2017- Denuncia de Desmatamento - arquivamento por decurso de prazo de falta de resposta e manifestação do denunciante; n.º 33/2017 - Apuração de Cessão do Horto Florestal
- arquivamento por concretização da cessão;
Processos pendentes:
013/2013 - Plano Setorial de Meio Ambiente - Obrigação de desenvolver o
plano é da Prefeitura - Prazo para a revisão do setorial venceu em 09/2017
- ultima comunicação da SMMA foi em 26/10/2017 pelo ofício 210/17 - pelo
qual informou apenas que "estavam se mobilizando" - tendo em vista a data
da última comunicação e a falta de mobilização por parte da SMMA decidiu-se por reiterar o Ofício para o Secretário, Câmara e Prefeito com prazo de
15 dias C/C ao Ministério Público; 019/2014 - FMMA - Não atendimento do
§5º do Decreto 4541 de 07/07/2016 - oficiar novamente o sr prefeito com
cópia a Câmara Municipal e ao Ministério Público para comprove o cumprimento do disposto no §5º 4541, comprovando a destinação das verbas tratadas no inciso XXXI da LC 213/2016, alertando que o não atendimento resultará em denuncia ao Ministério Público por improbidade administrativa por
não abrir conta e por desviar as verbas pertencentes ao Fundo Municipal de
Defesa do Meio Ambiente; 025/2016 - Alteração da Lei do COMDEMA - oficiar a SMMA, o Gabinete com cópia a Câmara especificando que e trata de
trabalho iniciado em outubro/2016, que a morosidade sem justificativa nos
transmite a sensação de desdém com o Colegiado e com a comunidade;
032/2017 - Apuração dos valores arrecadados com a compensação ambiental - oficiar Habitação, Fazenda, Gabinete, C/C para a Câmara para que
apresentem as relações das obras e dos valores recolhidos, sob pena de
denúncia por improbidade administrativa; 037/2017 - Definição dos procedimentos de utilização dos defensivos nas divisas do perímetro urbano - acionar o grupo para retomar as discussões com a indicação da conselheira
Maria Cristina Marques para a coordenação deste grupo; 038/2017 - Reiterar a SMMA oficio 065/2018 - para que no prazo de 15 dias apresente a
resposta; em não respondendo encaminhar cópia integral dos autos ao MP
- curadoria do Meio Ambiente para providências; 039/2017 - Apuração da
invasão das áreas verdes - recebemos o arquivo digital da Secretaria, tendo
em vista o volume de folhas, não há recursos para impressão. Havendo também a necessidade de um cronograma da SMMA para tomar providências
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sobre essas invasões; oficiar SMMA para que apresente as ações já realizadas e cronogramas; 042/2018 - Mapeamento de Áreas de Preservação Permanentes Urbanas - oficiar SMMA, Gabinete c/c a Câmara para informar
sobre os trabalhos realizados no sentido do cumprimento do dispositivo do
PD; Após apresentação das pendências, foi relatado que é comum nos ofícios recebidos da SMMA, que esta sempre alega outras demandas urgentes
como justificativa para não avançar nos assuntos. A presidente informou que
está elaborando o relatório de atividades para o Sr. Barreto redigir matéria
sobre o assunto. 5.1. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:-Convite recebido para a posse da nova diretoria da OAB.5.2. CORRESPONDÊNCIAS
ENVIADAS:- Reiteração do ofício para a Câmara solicitando indicação de
representante;- Ofício para a Eduvale solicitando a substituição da nova suplente;PALAVRA LIVRE – ASSUNTOS DIVERSOS E COMUNICAÇÕES:Programa Município Verde Azul com explanação de Marina Pires Dornelles e
Suzy Keller Nunes de Oliveira, que se deu conforme a seguir relatado: Relatório de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente(SMMA)1) Município Sustentável: visa a sustentabilidade do município, com articulações de
ações como o uso de outras fontes de energia, compras públicas, demonstração da aplicação da lei municipal do Documento de Origem Florestal, dentre outras. Para a qualificação certificação que ocorrerá em 15 de abril do
corrente estamos enviando toda documentação que comprova o cumprimento da tarefa descrita na diretiva MS1, ou seja, levantamento de fontes geradoras e quantidade de energia elétrica consumida pelo município no meio
urbano e incentivo ao uso de outras fontes de energia renováveis, incentivo
este realizado com o incentivo do IPTU verde, em que a comprovação da
instalação de sistema de aquecimento hidráulico e/ou elétrico solar concede
ao munícipe 2,5 % em seu IPTU, bem como a tarefa descrita no MS3 – Demonstração da aplicação da lei municipal do DOF e MS4 – comprovação da
norma legal municipal relativa ao cadmadeira.2) Estrutura e Educação Ambiental: Os critérios desta diretiva foram cumpridas 5 de um total de 9, sendo
eles: existência de dois funcionários efetivo na estrutura do município(bióloga maria Luiza Zambom) e (engenheiro agrônomo Rodrigo Panebianchi Antonangelo) cuja correlação com o meio natural e uma funcionária (Roseane
de Freitas Monticelli Encarnação) com relação ao meio administrativo. A Secretaria Municipal de Meio ambiente(SMMA) realiza periodicamente a aplicação de notificações e multas aos indivíduos que comprovadamente efetuam
queimadas e poda drástica de indivíduo arbóreo: O município de Avaré dispõe do Centro de Educação Ambiental Municipal Sala Verde Sabiá, no qual
atualmente é administrada pela Secretaria de Meio ambiente, devido a municipalização em 2018. A instituição da Sala Verde no município se deu através
de envio de projeto politico Pedagógico à chamada Pública nº 01/2017 do
ministério do Meio ambiente pela bióloga da secretaria (Maria Luiza Zambom). Diante disso diversas atividades com escolas da rede municipais de
ensino vem sendo desenvolvidas na Sala Verde Sabiá e no mês de Janeiro
ocorreu a I Férias na Sala Verde Sabiá, com abertura para os públicos interessados com divulgação no semanário oficial e nas redes sociais “páginas
do facebook”.3) Conselho Ambiental: Consiste na efetiva participação de
funcionários do quadro da Secretaria de Meio Ambiente em Câmaras Técnicas dos Comitês de bacias Hidrográficas do Alto do Paranapanema, garantindo efetiva participação e envolvimento em assuntos ambientais do município, com o conhecimento do COMDEMA e a elaboração de Relatório de
Gestão Ambiental apresentada ao COMDEMA. Para a qualificação da certificação que ocorrerá em 15 de abril do corrente estamos enviando toda documentação que comprava o cumprimento da tarefa descrita na diretiva
CA1; CA2 e a CA4.4) Biodiversidade: A Secretária Municipal de Meio Ambiente em parcerias com as escolas municipais, oferecem aos alunos o Projeto “Quem ama, cuida”, sobre a guarda responsável de cães e gatos, salientando os cuidados que se devem ter para com estes animais. Até o momento
foram atendidas 180 alunos da rede municipal e serão distribuídos gibis da
turma da Mônica com o tema” Cuide Bem do Seu Amigo”, materiais estes,
recebidos pela Subsecretaria de Defesa dos Animais em 04 de Fevereiro de
2019, tudo em comprovação do cumprimento da diretiva BIO3, que será
apresentada na qualificação da certificação que ocorrerá em 15 de abril de
2019.5) Gestão das águas: A Secretaria Municipal de meio Ambiente de Avaré(SMMA) realizou a adoção da primeira nascente modelo do município em
2017, no qual vem sendo monitorada pela Secretaria de Meio Ambiente; esta
nascente modelo localiza-se na área institucional do bairro Vereda do Sol, e
refere-se ao Ribeirão Lajeado, principal manancial do município. Atividade
será realizada em parceria com a escola Rudolf lanz e a escola municipal
EMEB Carlos Papa com o plantio de 50 mudas de espécies nativas, no dia
22 de março às 9:00 horas. A Secretaria Municipal de Avaré realizou o acompanhamento ao monitoramento da qualidade de água bruta destinada ao
abastecimento público municipal, na qual o interlocutor Sr. Judésio Borges(Secretário de Meio Ambiente) esteve presente, assim como os alunos da
escola municipal EMEB Carlos papa em novembro de 2018. A inserção de
dados do sistema nacional de Vigilância e Qualidade da água – SISAGUA;
realizada pela vigilância Sanitária do município de Avaré. Em comemoração
ao mês da água a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o
grupo de voluntários Guardiões da Natureza realizará uma limpeza juntamente com os Caveiras Radicais e população interessada com divulgação
nas redes sociais facebook” para a limpeza nos córregos do Bretas e Curtume que desembocam no lago do Horto Florestal, no Ribeirão lajeado e ao
entorno da cascata do lago. Essas ações serão apresentadas para cumprimento das diretivas GA1; GA4; GA5 e GA7, bem como a PRÓ- ATIVIDADE
que consiste na implantação de ecobarreira nas pontes de acesso a trilha do
Horto Florestal de Avaré. 9) Esgoto Tratado: Para o cumprimento da diretiva
ET3 – foi anexado o fornecimento do Relatório Gerencial de Desempenho da
Operadora, fornecido pela SABESP, informando o volume tratado, tipo de
tratamento, quantidade dos resíduos gerados, assim como o local de destinação e eficiência do material retirado. 10) Resíduos Sólidos: Na diretiva em
reutilização de resíduos sólidos foi desenvolvida atividade em parceria com
a secretaria de turismo com a decoração natalina no Horto Florestal, sendo
os bonecos confeccionados com copos descartáveis arrecadados por ambas
as secretarias desde o mês de junho de 2018 e, a árvore, foram garrafas
doadas por uma escola da rede municipal de ensino do município, em cumprimento da diretiva RS3. Apresentamos, também, a atividade de Educação
ambiental com arrecadação de 83,7 kg envolvendo 10 escolas do município,
sendo esta doação feita para a Associação de Catadores de Reciclagem de
Avaré, cumprindo a diretiva RS7. As diretivas Qualidade do ar (QA); Uso do

Solo(US) e Arborização Urbana (AU): Até o momento para a qualificação da
certificação que ocorrerá em 15 de abril do corrente, a Secretaria de Meio
Ambiente não encaminhará nenhum documento comprobatório de cumprimento das diretivas, mas consta em cronograma para o fechamento do ciclo
em outubro.Exposição do ocorrido no Comitê de Bacias Hidrográficas discussão – Suzy Keller D.N Oliveira dá início a sua apresentação informando
que a SMMA está devidamente representada na Câmara Técnica Institucional e na Câmara Técnicas de Águas Subterrâneas do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, por ela e pela bióloga da Secretaria do Meio
Ambiente Maria Luiza Appoloni Zambom, respectivamente, e informa que na
reunião datada de 12 de março do corrente foi realizada a análise das inscrições do processo eleitoral biênio 2019-2020, que ocorrerá no dia 29 de março de 2019 as 9:00 horas na cidade de Itapetininga/SP.ENCERRAMENTO: A
reunião encerrou-se às 20 horas e 10 minutos com a palavra da Presidente
do COMDEMA, Silmara Rodrigues. Nada mais foi acrescentado, e eu, Ricardo Sgarbi Augusto relatei e subscrevi a presente ata que após aprovada,
será assinada pela presidente deste Conselho, Silmara Rodrigues. Estância
Turística de Avaré, 20 de março de 2019.

Ricardo Sgarbi Augusto		
Secretário Executivo

Silmara Rodrigues
Presidente do COMDEMA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2019
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

Às dezoito horas do dia dezenove de junho de 2019, na sede INTERINA do
Conselho, cedida graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº
26, teve inicio a reunião extraordinária n.º 01/2019, do COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré, com a presença de
Silmara Rodrigues, Suzy Keller Nunes de Oliveira, Judésio Borges, Maria
Cristina Marques, Ricardo Sgarbi Augusto, Marina Pires Dornelles, Vilma
Zanluchi. Abrindo a reunião a presidente Silmara Rodrigues agradece a presença de todos e passa para a leitura do Edital de Convocação desta reunião
extraordinária que tem por objetivo a apresentação do projeto de canalização
de águas pluviais da Av. Dr. Antonio Silvio Cunha Bueno, localizada no Bairro Jurumirim, elaborado pela Prefeitura, visando obtenção de recursos junto
ao FEHIDRO. Com a palavra o secretário de meio ambiente Judésio Borges,
apresenta o projeto que será apresentado ao CBH-ALPA, para obtenção de
recursos do Fehidro. O projeto visa retirar o lançamento de águas pluviais
que atualmente são lançadas irregularmente na nascente. Borges destaca
que há uma demanda no Ministério Público em virtude desse lançamento
incorreto. Salienta que com a execução da canalização adequada haverá
melhora significativa da situação ambiental da nascente. Informa que este
projeto já fora anteriormente apresentado ao COMDEMA, contudo, há necessidade de nova deliberação para atendimento de exigências do Comitê.
Em ato contínuo a apresentação do projeto, a presidente abre para discussão e em seguida para deliberação. Em votação todos os presentes aprovaram a apresentação do projeto ao Fehidro por sua relevância ambiental. Na
palavra livre o secretário agradece ao empenho do Conselho. Nada mais foi
acrescentado e a reunião encerrou-se às 19 horas e 10 minutos. Eu, Ricardo
Sgarbi Augusto relatei e subscrevi a presente ata que foi lida nesta data e
aprovada pelos presentes, e assim sendo, assino juntamente com a presidente, Silmara Rodrigues. Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2019.

Ricardo Sgarbi Augusto
SecretárioExecutivo

Silmara Rodrigues
Presidente do COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Nº 02-19

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 02-19, a ser realizada no dia 30/09/19 (trinta de
setembro, segunda-feira), na sede da AREA, à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 18h30, com a presença
mínima de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que
não puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente.
A reunião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a
palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2 Aprovação da ata da RO n.º 05/2019; As atas da RE 01/2019 e
RO 06/2019, foram aprovadas no mesmo dia da reunião.
2.3 Eleição da Diretoria (presidente, vice, secretário e secretário
adjunto)
2.4) Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2019.
Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA
Ricardo Sgarbi Augusto
Secretário Executivo

COMUNICADO

Aulas serão parcialmente
suspensas para dedetização
em escolas municipais
A Secretaria Municipal de Educação divulgou o cronograma de suspensão de aulas para
a realização de dedetização, limpeza, higienização e impermeabilização em unidades escolares de Avaré.
A aplicação dos produtos será feita às quintas e sextas-feiras. Já no sábado será realizada a
limpeza para que a unidade possa receber alunos e funcionários com segurança.
A Educação ressalta, no entanto, que as aulas serão repostas e que não haverá prejuízo
para os alunos da rede.
As escolas “Maria Nazareth Abs Pimentel”,
“Maurícia Vilas Boas Delazari”, “Ulisses Silvestre”,
“Jandira Pereira”, “Anna Novaes de Carvalho” e
“Licínia de Oliveira Guazzelli” foram as primeiras
a passar pelo procedimento.
Confira abaixo o cronograma de suspensão de aulas.
26 a 29 de setembro
EMEB “Prof. Victor Lamparelli”
EMEB “Zainy Zequi de Oliveira”
EMEB “Duílio Gambini”
CEI “Olga Girardi de Brito”
EMEB “Norma Lilia Pereira”
CEI “Nadime Chibani Marques”
03 a 06 de outubro
EMEB “Flávio Nascimento”
CEI “Geraldo Benedeti”
EMEB “José Rebouças de Carvalho”
CEI “Profª Maria Lúcia B. M. Rodrigues”
EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues”
10 a 13 de outubro
CEI “Dona Ana Soares de Oliveira”
EMEB “Prof. Evani E. B. Casolatto”
EMEB “Prof. Eruce Paulucci”
CEI “Maria Izabel Domingues Leal”
CEI “Adalgisa de Almeida Ward”
EMEB “Orlando Cortez”
17 a 20 de outubro
CEI “Dona Bidunga”
EMEB “Profª Suleide Maria do Amaral Bueno”
EMEB “Maria Thereza de Oliveira Picalho - Dondoca”
CEI “São Benedito”
EMEB “Alzira Pavão”
EMEB “Elizabeth de Jesus Freitas”
24 a 27 de outubro
CEI “Camila Negrão da Cunha Ribeiro”
EMEB “Prof. Clarindo Macedo”
CEI “Dona Carolina Puziello”
EMEB “Prof. Celina Vilela Duarte Bruno”
EMEB “Moacyr Correa Parise”
CEI “Dona Antônia Silva Dias”
31 de outubro a 03 de novembro
EMEB “Maneco Dionísio”
CEI “José Maria Porto”
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GESTÃO

Prefeitura adapta caminhão
para o resgate de animais
Veículo atenderá a Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
Com o objetivo de resgatar animais abandonados em vias públicas urbanas e rurais, a Prefeitura
de Avaré providenciou melhorias em um caminhão
adquirido para uso da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
Na última semana, o veículo recebeu uma nova
carroceria para o transporte de animais de grande
porte e uma gaiola para animais de pequeno porte.
A aquisição é do modelo Ford Cargo 816, motor Diesel com 155 CV de potência e carga útil de 4,9 toneladas.
A compra do caminhão foi feita por meio do
Pregão Presencial 191/18, Processo 547/18 e custou cerca de R$ 148 mil.

EVENTO

Cadastro de crianças
para festa de Natal
começa na segunda, 23
Inscrição para evento voltado para
crianças de 0 a 11 anos pode ser
feita até 11 de outubro
O Fundo Social de Solidariedade abre nesta
segunda-feira, 23, o cadastro para o Natal das
Crianças, que acontece em dezembro.
O evento é voltado para crianças de 0 a 11 anos.
Pais ou responsáveis devem apresentar RG e CPF,
além de RG ou certidão de nascimento do dependente e comprovante de endereço atualizado.
A inscrição pode ser feita até o dia 11 de outubro. A edição do ano passado contou com a
presença do Papai Noel, além da distribuição de
doces e refrigerantes. A organização vai divulgar mais detalhes sobre o evento em breve.
O Fundo Social de Solidariedade atende
na Rua Rio Grande do Sul, nº 1578. Outras
informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3731-2658.

INCLUSÃO

Secretaria promove I Simpósio
Multidisciplinar sobre Surdez
A Secretaria Municipal do Direito da Pessoa com
Deficiência (SMDPD) realiza na próxima terça-feira,
24, a partir das 19h00, o I Simpósio Multidisciplinar
sobre Surdez.
O encontro que acontece na Câmara Municipal
de Avaré vai contar com cinco profissionais para
discutir “Os Desafios de Inclusão em uma Sociedade Ouvinte”, tema do evento.
A sede do Poder Legislativo fica na Avenida Gilberto Filgueiras, nº 1631, Colina da Boa Vista.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas na SMDPD, sendo
necessário doar um quilo de alimento não perecível.
Os interessados devem portar cópia do RG e CPF.
A secretaria fica na Rua Ceará, 1393, centro e
atende no telefone (14) 3732.8844.
Programação
19h00 - Abertura com Coral de Libras do GAADC/Inroda
19h30 - Desafios e avanços significativos da Educação
Inclusiva de Surdos
Palestrante: Elisabeth Santos (professora de Português/

Inglês, especialista em Libras, orientadora de projetos e
conferencista motivacional na área de Educação).
20h00 - A Inclusão dos Surdos no mercado de trabalho:
dificuldades e possibilidades
Palestrante: Marcelo Rodrigues Cândido (professor universitário, administrador de empresas, MBA Gestão de
Pessoas (FGV), gerente de RH da Inroda, terapeuta sistêmico familiar e organizacional e practioner soar).
20h30 - “Nem Surdo, nem ouvinte: quem é o meu aluno?”
Palestrante: Dra. Polyana Ferreira Salles (fonoaudióloga,
pós-graduanda em Gerontologia no Hospital Albert
Einsten).
21h00 - “Os Desafios do ensino da Libras na formação
de futuros professores”
Palestrante: Rosângela Ferreira (especialista em Língua
Brasileira de Sinais, graduada em Letras (Unimep), coordenadora de curso da área de Ciências Humanas e
professora de Libras das Faculdades Integradas Regionais de Avaré.
21h30 - O Papel do Tradutor Interprete de Libras
Palestrante: Yasmin Correia Anunciato (Instrutora de
Libras – INEP/INILIBRAS, graduanda em pedagogia 4
termo – UNIMES, instrutora de Libras da SMDPD e da
Diretoria de Ensino de Avaré).

