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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
27 DE FEVEREIRO DE 2019

Conselho Municipal de Políticas Culturais
Com a primeira chamada as 18hrs e 30 min e a segunda chamada as 
19hrs, iniciou-se a reunião do CMPC realizada no Centro Cultural Es-
ther Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507 que contou com quorum de 10 
(dez) conselheiros que assinaram a lista presencial, sendo eles 8 (oito) 
titulares e 2 (dois) suplentes. Não houve justificativa de ausências. Os se-
guintes conselheiros não compareceram e nem enviaram seus suplentes 
não justificando suas ausências, são eles: Rosângela de Oliveira (Artes 
Plásticas), Karina dos Santos Silva (Fotografia), Maria Benedita Carvalho 
Sorbo (Artesanato), Juliano Roger Machado de Oliveira (Teatro), Ever-
ton Gomez Brasil (Dança), Carlos Domingos Alonso (Artes Folclóricas), 
Luis Fernando Lopes (Produtores Culturais), Antônio Nunes Sobrinho 
(Museus), Isabel Cardoso (Associação Comercial e Industrial de Avaré), 
Sueli Conceição de Souza Papay (Associação de Artesanato), Cristiano 
Gomes Banin (Conselho Municipal do Plano Diretor), Reinaldo Severino 
Souto (Secretaria de Turismo), Judésio Borges (Secretaria de Meio Am-
biente) e Dayane Paes Silva Leite (Departamento de Contabilidade), não 
havendo representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente, ao qual ainda esperamos resposta do envio de ofício solicitando 
membros, o mesmo ainda se aguarda ação dos Meios de Comunicação, 
e do Conselho Municipal de Turismo até o presente momento.
Iniciada a reunião com a leitura da pauta pelo primeiro Secretário Cris-
tiano de Oliveira, ainda do mês de novembro, pois, na última reunião 
do mês de dezembro não houve quórum suficiente para aprovação da 
mesma, sendo esta a primeira reunião do ano de 2019 e agora obtendo 
o quórum necessário para a aprovação da ATA por unanimidade. Para 
introdução da pauta a Presidente do Conselho apresenta uma sugestão, 
trazer ideias para que sejam levadas nas próximas reuniões, ou seja, su-
gere que todo os membros pensem como conselheiros ativos sobre o que 
pode ser feito para movimentar melhor a prática das ações do Conselho 
em relação a arte e a cultura em Avaré, frisa também a digitalização dos 
arquivos desta gestão deixando um legado para os próximos conselhei-
ros que virão, evitando a perda dos documentos atuais. A proposta maior 
de Poliana é começar do zero para que não haja mais nenhuma perda e 
extravio de importantes documentos, pois anteriores já foram até procu-
rados com antigos conselheiros, enfatiza também os documentos que já 
existem e foram salvos e também a necessidade de constar em “nuvem” 
ou em rede social os arquivos salvos e digitalizados.
Dando sequência, a presidente convoca uma nova comissão para a fase 
final de análise do plano do fundo, permitindo a movimentação do di-
nheiro situado no fundo de cultura, Sílvia Beltrami cita a existência de 
documentos que apresentam esses atos, ao que cabe o conselho dirigir 
os numerários para os devidos fins e análises dos projetos artísticos que 
utilizarão esse dinheiro. A Comissão fica então para o dia 11 de março 
contendo Sílvia Beltrami, Carlos Beltrami, Sebastião Xavier de Lima e 
Poliana Gomez Brasil que se reunirão para as futuras discussões sobre 
o plano.
Para continuar, Poliana faz a leitura de alguns oficios que chegaram ao 
consentimento do Conselho, enviado por um conselheiro que descreve 
alguns festivais que estão um tanto esquecidos pela Secretaria de Cultu-
ra, fica decidido que o Conselho enviará ofício para o Secretário pedindo 
explicações e até soluções quanto aos eventos descritos. No segundo 
item é lido alguns eventos que despertavam a competição artística e so-
bre o que aconteceu com eles e porque eles não estão mais em vigor, na 
sequência um item relacionado a FAMPOP e a volta da FAMPOPINHA e 
que esses eventos voltem para a Concha Acústica, a resposta momen-
tânea é dada por Ricardo G. R. Schreurs que coloca o fato de alguns 
apoios eram dados pela ABAÇAI e hoje cedidas pela APAA, sendo então 
viável a comunicação por meio de ofício a defesa destes eventos e o novo 
encontro de ideias sobre os mesmos e cobrando um maior investimento 
nesses grandes eventos. 
Alguns conselheiros acham importante ter em licitação todo o componen-
te artístico que envolve esses eventos de grande porte, pois a tendência 
é essa obra acabar aos poucos conforme o passar dos anos, um dos bons 
incentivos citados pode ser uma premiação de alto nível e cuidados com 
gastos com distância entre outros motivos. O intuito maior do Conselho é 
resgatar essas histórias, diz Poliana Gomez Brasil.
Para finalizar, a presidente pergunta sobre a Feira das Nações, que era 
uma tradição em nossa cidade, ao que o Conselheiro Ricardo responde 
que há algumas conversas sobre esse evento e que há algumas burocra-
cias que ainda atrapalham essa feira. A Presidente pergunta se há mais 
alguma sugestão para o conselho acionar, ao passo que o conselheiro 
Flavio de Oliveira cita as oficinas de desenho que antecediam o Salão de 
Humor e onde poderiam ser realizadas. O conselheiro Carlos Beltrami se 
encarregou de fazer o Plano de Cultura e repassar aos demais no con-
selho mediante a reunião extraordinária antes da entrega do mandato, e 
Vilma Zanluchi coloca ao CMPC que faça ofício ao CONDEPAC solicitan-
do membros para este conselho e cita a importância da participação nos 
assuntos que tangem a Cultura em Avaré.
No uso da palavra livre, nenhum conselheiro se fez presente, portanto 
não havendo o uso da mesma por nenhum conselheiro, eu Cristiano de 
Oliveira na condição de 1° secretário lavro esta ata com a Presidente, Po-
liana Gomez Brasil, dando por encerrada a reunião às 08 hrs e  00minuto.

Cristiano de Oliveira                                     Poliana Gomez Brasil  
1º Secretário                                                   Presidente

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 35 -  Reunião Ordinária do CMPD 

de 21 de novembro de 2018
Às dezenove horas e quinze minutos do dia 21 de novembro de 2018, 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 conselhei-
ros titulares e seus suplentes: Alberto Fabiano Rossi, Angela Golin, Antonio 
Alves Nunes Sobrinho, Cesar Piagentini Cruz, Cirene Gomes de Moraes, 
Eduardo Augusto Zanella, Homero Pazzini Filho, João José Dalcim, João 
Paulo Pereira Tristão, José Geraldo Dias Barreto, Maria José da Cunha, 
Paulo Henrique Ciccone, Ronaldo Abdalla, Ronaldo Adão Guardiano, e a 
presença da população Erica Alessandra Alves, conforme lista de presença.  
Abrindo a reunião o Presidente do CMPD, Paulo Henrique Ciccone, agra-
deceu a presença de todos e após os cumprimentos iniciais, em ato contí-
nuo, pediu ao secretário que fizesse a leitura da justificativa de ausência do 
Conselheiro Sr. Marcelo Bannwart e sua suplente Sra. Fátima dos Santos 
Zanella, a qual foi aceita pelo plenário, na sequência procedeu-se com a 
leitura da ata reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Devido 
à exclusão dos Conselheiros titulares e suplentes que se ausentaram de 
três reuniões ordinárias consecutivas, sem terem justificado, o Presidente do 
Conselho, alertou que há um problema no regimento interno e que o mesmo 
precisa ser revisto, pois diz que além da perda imediata do mandato do con-
selheiro e suplente, a instituição também perde a sua representatividade, de-
vendo outra do mesmo segmento ocupar a vaga remanescente, desta forma 
sendo um problema para o Poder Executivo que não pode ser substituído. 
Na sequência foi lido o Ofício da Secretaria de Planejamento solicitando ao 
CMPD esclarecimentos sobre o processo de Agropecuária Valentina, pois 
o mesmo havia sido questionado pelo Sr. Carlos Dantas, foi esclarecido ao 
Plenário, que foi aberto um novo processo para responder a Secretaria de 
Planejamento, com a cópia de todo o processo, incluindo as atas da reunião 
e audiência pública que aprovaram tal processo, além de todos os esclare-
cimentos pertinentes ao caso. Foi trazido ao conhecimento do Plenário, o 
conteúdo da ata das reuniões realizadas pela Câmara Técnica de Urbanis-
mo, bem como o esclarecimento das áreas que foram analisadas (Processo 
CMPD 295/18 – Interessada Pacaembu Empreendimentos e Construções 
Ltda.; Processo CMPD 302/18 – Interessado Álvaro Antonangelo; Processo 
CMPD 307/18 – Interessada Marisa Felix; Processo CMPD 311/18 – Interes-
sado João Scheuber Brantes; Processo CMPD 312/18 – Interessada HGN 
Sumaré Empreendimentos Imobiliários Ltda.), além da distribuição dos pro-
cessos aos relatores para apresentação na próxima reunião plenária. Após 
a conclusão dos trabalhos da Câmara Técnica, o Presidente sugeriu que a 
mesma relate os assuntos pertinentes à alteração do Plano Diretor, como 
zoneamento do Jardim Dona Laura, Terras de São José, templos religiosos, 
correção de redação e todas as demandas que surgirem no decorrer das 
análises. Finalizada a pauta dos assuntos a serem discutidos e, sendo que, 
ninguém quis fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de 
todos, encerrou os trabalhos às 20h05 em conjunto com o 1º Secretário João 
Paulo Pereira Tristão, que relato, subscrevo e assino, em conjunto com o 
Presidente.

PAULO H. CICCONE               JOÃO PAULO P. TRISTÃO
PRESIDENTE CMPD 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

Ata da reunião ordinária n° 001/2019-21 do CMDCA - Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aos vinte e um dias 
do mês de março de dois mil e dezenove, com início às nove horas, 
reuniu-se este Conselho, na SEMADS – Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, sito à Rua Piauí, nº 1388, cidade e comarca 
de Avaré, estado de São Paulo. O Presidente da gestão 2017-19, Clo-
vis R. Felipe, cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Foram 
apresentados para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 
1) Leitura da Ata Anterior, que após lida e aprovada foi assinada pelos 
membros do conselho da gestão 2017-19 presentes à reunião. 2) Elei-
ção e Posse para Presidência, Vice Presidência, 1º e 2º Secretários 
do CMDCA - biênio 2019-21: o presidente do Conselho gestão 2017-
19 leu a convocação e pauta da reunião de eleição e posse do novo 
Conselho e a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de 
março para eleição das entidades a serem representadas no CMDCA 
para o biênio 2019-21, publicados ambos no semanário oficial Edição 
901 de 15/mar/19; colocou em discussão qual seria a forma de eleição 
para presidente, vice e secretários  esclarecendo que, por orientação 
de normas do Conanda, a presidência do conselho tem que ser alter-
nada entre o poder público e a sociedade civil; como na gestão que se 
encerra nesta data a presidência está com membro da sociedade civil 
foi dada a palavra aos conselheiros representantes do poder público 
para se manifestarem; cada um justificou a impossibilidade de assumir 
a presidência por motivos de sobrecarga de trabalho na função públi-
ca  e a indisponibilidade de tempo que a função de presidente exige;  
declararam-se impossibilitados de assumir, declinando de serem vo-
tados os conselheiros Alexandra da Secretaria da Educação, Sandra 
da Cultura, Conceição do Esporte e Priscila da Assistência Social; co-
locado em debate os conselheiros decidiram que a presidência seria 
novamente ocupada por membro da sociedade civil; foi colocado em 
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discussão a forma de fazer a escolha para vice presidente e secretaria 
do conselho: a conselheira Priscila, representante titular da Semads, 
se prontificou a ser 1ª secretária, Alexandra,  representante titular 
da Educação, se dispôs a ser a 2ª secretaria e Terezinha de Castro, 
representante da entidade da sociedade civil, Amigo Solidário, eleita 
suplente pela assembleia geral ordinária de 11 de março de 2011,  se 
disponibilizou para assumir o cargo de vice presidente; tendo em vis-
ta que o representante suplente não poderia assumir esse cargo no 
Conselho a representante titular, Alexandra, propôs ficar com o cargo 
de vice presidente e a Terezinha com o cargo de 2ª secretária, uma 
vez que só iria atuar na ausência da 1ª secretária, estando de acordo 
com o papel do suplente; distribuído as cédulas de votação com as 
funções acima listadas, cada membro presente preencheu com os  no-
mes que julgava conveniente para exercer as funções de presidente, 
vice-presidente, 1º e 2º secretários; contados os votos foram eleitos 
por unanimidade para compor o Conselho no biênio 2019-21: como 
presidente Clovis Rodrigues Felipe, representante titular da socieda-
de civil (Clube de Serviço), Vice Presidente Alexandra Príncipe Aires 
Homem de Melo, representante titular do Poder Público (Secretaria 
Municipal da Educação), 1ª Secretária Priscila Maria Ribeiro, repre-
sentante titular do poder público (Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social) e 2ª Secretária Terezinha Aparecida Cardia 
de Castro, representante suplente da sociedade civil – entidade As-
sistencial de atendimento sócio educativo (Amigo Solidário); Encer-
rada a apuração e divulgação do resultado o plenário do Conselho 
deu posse a nova diretoria que irá exercer o mandato a contar de 21 
de março de 2019 até 21 de março de 2021. Na composição do novo 
Conselho farão parte os nomes já mencionados anteriormente e os 
que foram indicados pelos secretários municipais e pelas entidades 
eleitas na assembleia. Na sequência, seguindo a pauta o presidente 
eleito apresentou o item 3) Analise, discussão e ratificação do plano 
de ação 2019-21 proposto pela gestão 2017-19: após a leitura de to-
dos os itens do plano de ação, publicado no semanário oficial edição 
896 de 08fev2019, os conselheiros ratificaram e aprovaram o plano da 
forma que foi elaborado. Estiveram presentes nesta reunião, conforme 
a lista de presença, os conselheiros: Conceição Aparecida Melenchon 
Rubio, representante titular da Secretaria de Esportes, Alexandra P. 
A. de Mello, representante titular da Secretaria da Educação, Sandra 
Alzira Greguer, representante titular da Secretaria da Cultura, Priscila 
Maria Ribeiro, representante titular da Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social, Jacqueline Negrão Silva Gonçalves, represen-
tante titular; Tatiane Cristina Deolin, representante titular e Terezinha 
Aparecida Cardia de Castro, representante suplente de entidades de 
assistência, de atendimento sócio educativa e de capacitação à crian-
ça e adolescente (respectivamente: Colônia Espírita Fraternidade, 
NOCAIJA e Amigo Solidário),  Ricardo Lopes Ribeiro, representante 
titular da OAB e  Clóvis Rodrigues Felipe, representante da Sociedade 
Civil  - Clube de Serviços – Rotary; estavam presentes como visitantes 
Hilton Charles M Pedro da Fundação Pe Emilio e Lucilene M Oliveira 
da Secretaria da Saúde que compareceram como substitutos dos re-
presentantes suplente Marina Furigo e titular Orlando Cassetari, das 
respectivas entidades, que se encontravam de férias e em viagem. 
Também justificaram ausência por férias a suplente Milene Gonçalves. 
Nada mais havendo a tratar o presidente informou que seria elaborado 
minuta de decreto de organização do novo Conselho para assinatura 
do Prefeito Municipal, com os nomes indicados pelos secretários mu-
nicipais e pelas entidades da sociedade civil eleitas na assembleia 
geral ordinária, encerrando a reunião às onze horas e 20 minutos. Eu, 
Priscilla Maria Ribeiro, Primeira Secretária, lavrei a presente ata que 
após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Ferreira da Silva, CONVOCA 
os Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária que 
será realizada no dia 11/04/2019 às 09:00 horas (quinta-feira), na 
Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo Amorim” ,na Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência situado na Rua Ceará nº 
1.393 (ao lado do Centro Administrativo) centro, Estância Turística 
de Avaré/SP.
Pauta:
*   Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
*  Processos pendentes
* Iptu Verde
* Visitas a Entidades
* Páteo Municipal
* Premio Amigo da Inclusão
* Educação Questionários enviados
* Comunicados da Presidência e Secretaria 
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844

Convite
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, em nome da 
Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal da Saúde, con-
vida a população à participar da Reunião Ampliada do Conselho Mu-
nicipal da Saúde  para elaboração de propostas para a 8ª Conferencia 
Estadual de Saúde de São Paulo, que ocorrerá no dia 11/04/2019 as 
9:00hs no Plenário da Secretaria Municipal da Saúde.
Tema: “ A consolidação do SUS para a manutenção do Direito á 
Saúde¨
Certo de contarmos com a colaboração de todos.

Edital de Convocação
Eu, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Ser-
vidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, 
convoco, por meio deste edital, todos os trabalhadores filiados da 
cidade de Avaré e arandu para Assembleia Ordinária a acontecer 
no próximo dia 13 de Abril de 2019, Sábado (primeira chamada às 
10 horas e segunda, às 10h30), na sede da entidade, localizada à 
rua Bahia, 1.550, centro da cidade, quando estará em discussão a 
seguinte Ordem do Dia: 
- Prestação de Contas referente ao ano de 2018; 
- Demais assuntos correlatos.

Leonardo do Espírito Santo
Presidente
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LEGISLATIVO

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

25 de MARÇO de 2019

MOÇÃO DE REPÚDIO
Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente e outros

-que seja oficiado esta MOÇÃO DE REPÚDIO ao editor Marcelo Marthe, 
sobre matéria publicada na revista Veja, edição de 6 de março de 2018, onde 
o editor declara que a mostra “DJANIRA: A MEMÓRIA DE SEU POVO”, “Não 
redime a mediocridade de sua arte”. Vários órgãos de imprensa da nossa 
cidade se manifestaram contrários à crítica feita pela matéria publicada na 
revista Veja, tomando como ofensivas e fora do contexto artístico, no qual re-
presenta a artista Djanira para nossa comunidade avareense. Gesiel Junior, 
cronista e pesquisador avareense e autor de vários livros sobre a obra e a 
vida de Djanira, bem como o ilustre artista gráfico e caricaturista avareense, 
Luiz Carlos Fernandes, assinam juntos uma matéria jornalística publicada 
no Jornal A Comarca, onde expressam seus profundos descontentamentos 
com a crítica do editor Marcelo Marthe, cujo título foi estampado da seguinte 
forma: “ RAIZES SEM FORÇA X CRÍTICAS COM RANCO”, onde fazem uma 
profunda e bem elaborada analise sobre o fato. Luiz Carlos Fernandes, in-
clusive, fará uma estátua de Djanira, que será doada a Estância Turística de 
Avaré, onde ficará exposta a visitação pública. Diante deste fato desastroso, 
desta crítica descabida, a Câmara Municipal de Avaré repudia veemente a 
crítica formulada pelo editor Marcelo Marthe, motivando a elaboração desta 
Moção de Repúdio, em defesa da história e dos artistas de Avaré. Segue 
anexo cópia da matéria citada. Do deliberado por esta colenda Casa de Leis, 
peço que seja encaminhado cópias para ADJORI-SP (Associação dos Jor-
nais do Interior de SP), Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Revista Veja, 
MASP e Assembleia Legislativa de São Paulo.

INDICAÇÕES
Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-para que através do setor competente, providencie o conserto do calçamen-
to sito à Rua Domiciano Santana, próximo ao número 430, pois encontra-se 
com algumas lajotas afundadas no solo podendo causar acidentes com veí-
culos e pedestres, encontrando-se as mesmas com galhos colocados pelos 
moradores para sinalização.
-para que através do setor competente, providencie um local adequado para 
guardar as cadeiras anfíbias, posto que as mesmas encontram-se na gara-
gem municipal em local sem cobertura sujeitas às intempéries, o que pode 
causar desgaste e eventual perda das mesmas.
-para que através do setor competente, providencie a construção de cabeceira 
no Córrego localizado no término da Rua Nicola Pizza, no Bairro Vila Martins III, 
posto que o mesmo vem sofrendo assoreamento devido à instalação de apenas 
tubos no local, os quais não têm sido suficientes para coibir tal assoreamento.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente
-para que através da Setor de Fiscalização, dentro das possibilidades e atenden-
do ao pedido de munícipe, que seja providenciado, a notificação para limpeza de 
um terreno defronte ao número 264 da Rua Raul Pimentel, bairro Agua Branca.
-para que através da Demutran, seja solicitado uma vistoria e/ou estudo re-
ferente as vagas de idosos e deficientes, defronte ao clube da Associação 
Atlética Avareense, na Rua Rio Grande do Norte, tendo em vista reclamação 
sobre a necessidade de colocação de placa no local, pois a pintura de solo 
não está sendo respeitada.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido perpetrar 
uma Força Tarefa para limpeza em todos os terrenos com mato alto no Bairro 
Avaré I, de maneira que a Lei Municipal n] 332/1995 seja cumprida.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Luiz Bruno/Bairro Colina Verde em frente ao número 155.
-por meio do setor competente, viabilize estudos para construção de pis-
cinões em nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção do entu-
lho depositado indevidamente na Rua Ciro de Júlio/Bairro Jussara Maria em 
frente ao número 55.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência limpeza 
e manutenção dos córregos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providências sejam tomadas para 
realizar limpeza e manutenção da Praça Cruzeiro do Sul que fica no Balne-
ário Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que realize capinação e manutenção 
da Praça Danilo Carvalho Batista/Bairro Alto da Colina. Considerando que, a 
referida Praça está precisando de manutenção e limpeza constante por parte 
do Poder Executivo.
-por meio do setor competente, providencie manutenção do Ponto de Ônibus 
existente na Praça Tamandaré/Bairro São Felipe em frente do número 123.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Amad 
Massud/Bairro Colina Verde em frente ao número 268, para que realize lim-
peza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie em conformidade com a Lei Mu-
nicipal nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno existente na 
Rua Brasil Toschi/Bairro Colina Verde, para que realize limpeza e manuten-
ção do mesmo.

-por meio do setor competente, providencie a substituição de lâmpada quei-
mada na Rua Ceará/Centro em frente ao número 797.
-por meio do setor competente, providencie de acordo com a Lei Municipal 
nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno existente na Rua Ciro 
de Júlio/Bairro Alto em frente ao número 139, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie de acordo com a Lei Municipal 
nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno existente na Rua da 
Colina ao lado do número 568, para que faça a limpeza e manutenção do 
mesmo. Considerando que, essa vereadora passou pelo local e verificou 
mato alto e entulhos depositados irregularmente no referido terreno e solicita 
providências.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação e manutenção do 
leito carroçável da Rua Espírito Santo em frente ao número 239.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Luiz 
Bruno/Bairro Colina Verde ao lado do número 234, para que proceda limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie de acordo com a Lei Municipal 
nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno existente na Rua Luiz 
Bruno/Bairro Colina Verde ao lado do número 205, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Munici-
pal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Mariana 
Silva Garcia/Bairro Alto em frente ao número 165, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Santa Catarina 
ao lado a Auto Escola Coutinho, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, providencie de acordo com a Lei Municipal 
nº 332/1995, para que notifique o proprietário do terreno existente na Rua 
Sergio Gonçalves Chaddad/Bairro Alto em frente ao número 105, para que 
faça a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Mu-
nicipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno da Chácara existente 
na Rua Tenente João Dias/Bairro Alto da Colina, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo. Considerando que, moradores circunvizinhos ao lo-
cal estão reclamando que aumentou a proliferação de aranhas e pernilongos 
que entram nas residências incomodando os munícipes.
-por meio do setor competente, providencie a remoção de entulhos deposi-
tados na Vila Esperança.

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-para que, através do setor competente, envie uma máquina para que realize 
a manutenção na estrada “Rocha”, zona rural no município de Avaré.

Antonio Angelo Cicirelli
-para que através do setor competente, providencie a coleta de lixo diária na 
Avenida Carlos Ramires, próximo à Drogaria Jardins, posto que os morado-
res vêm enfrentando sérios transtornos com tal situação, pois a coleta tem 
sido feita apenas duas vezes na semana.

Jairo Alves de Azevedo
-NDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do Departamento de obras e De-
partamento de serviços para que providencie urgentemente que seja passa-
do a máquina Patrol em toda extensão da Avenida João Silvestre – Distrito 
Industrial, pois devido as chuvas e a referida avenida ainda não estar pavi-
mentada, a mesma encontra-se intransitável causando transtorno e insatis-
fação por parte dos empresários instalados na referida avenida.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a limpeza ao redor do Barracão de Reciclagem pois há inú-
meros resíduos que precisam ser retirados para que os catadores possam 
realizar seus trabalhos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor compe-
tente, providencie com urgência a troca das lâmpadas da Rua Alagoas 
nas proximidades do nº 980 pois o poste encontra-se apagado por 
várias semanas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, 
providencie com urgência o reparo de todas as lajotas do bairro jardim 
Paineiras.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor CARLOS ALBERTO LUCAS, 
ocorrido em Avaré, no dia 16 de março do corrente, fato esse que causou 
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se 
tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada, 
Ministro da Eucaristia na Igreja Nossa Senhora das Dores, sempre atuan-
te em trabalhos sociais. REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário 
seja cientificada a família, através de sua esposa, Senhora Eva Adriana 
Rosa Goes Lucas e Filhos Thiago, Marcus e Carlos Alberto, na Rua Osó-
rio Carvalho, 22 – Bairro Brasil Novo, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao 
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo 
infausto e doloroso acontecimento.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora BENEDICTA BALLESTERO PAULINO.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que responda a esta Casa de Leis, se existe um projeto em andamento 
a fim de designar um local apropriado para recolhimento dos veículos apre-
endidos no município, para que, enfim, Avaré tenha um Pátio de Recolhimen-
to de Veículos municipal, posto que os veículos objeto de apreensão hoje 
no município, estão sendo enviados para um pátio situado às margens da 
Rodovia Castelo Branco (SP280), dificultando e onerando os proprietários 
na liberação dos mesmos.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que informe a esta Casa de Leis sobre a Coleta de Lixo em 
nossa cidade: Como fica o caso da Limpeza Pública que até a presente data 
ainda não foi resolvida? O que está sendo feito para melhorar essa situação? 
Considerando que, em pleno centro da cidade ainda estamos encontrando 
lixos expostos nas calçadas e os avareenses estão descontentes, além do 
que, nossa cidade é considerada turística e em fins de semana os turistas 
estão encontrando a cidade com lixos amontoados nas calçadas em vários 
pontos.
Considerando que, no dia 23 de março (sábado) às 20:00 horas e 30 mi-
nutos essa vereadora percorreu os pontos turísticos da cidade e encontrou 
sacos de lixos, sem que a coleta tenha sido feita até o horário mencionado 
acima, no Jardim São João, Largo Santa Cruz, Mercado Municipal, Igreja 
São Benedito, etc.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, encaminhe a esta Casa de Leis a Relação de Bens Patrimoniais 
da Secretaria Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré, para ve-
rificação. Considerando que, o trabalho do vereador é acompanhar, verificar 
e fiscalizar os bens do Município para poder solicitar ao Prefeito melhorias 
para atender os anseios da população.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que informe a esta Casa de Leis em relação a Segurança 
das Escolas do Município da Estância Turística de Avaré: Considerando que, 
ao ler a Reportagem do Jornal A Comarca cuja manchete é “Polícia Civil 
investiga adolescente por suposta ameaça contra escola de Arandu”, e que o 
menor enviou uma mensagem de cunho ameaçador para todos os seus con-
tatos no seu aplicativo chegando até a um funcionário da Escola que acionou 
o Conselho Tutelar. O adolescente postou uma mensagem relacionada ao 
recente crime ocorrido na Escola Raul Brasil em Suzano. Mediante esses 
acontecimentos, pergunto: Que medidas estão sendo tomadas no Município 
da Estância Turística de Avaré, para garantir a segurança dos alunos, funcio-
nários e professores nas Escolas? Quais as ações?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que através da solicitação a munícipe que trabalha no 
Transporte Escolar a Situação seja resolvida. Segue solicitação da muníci-
pe: “Boa tarde Adalgisa! Gostaria de comunicar a senhora de uma situação 
bastante ruim na rua do anglo, pois vários dias policiais estão ali orientando 
e multando os motoristas que estão parados na faixa amarela, sendo que da 
esquina até a faixa de pedestre que dá em frente do portão de alunos é faixa 
amarela, em seguida é branca (embarque e desembarque de alunos) por 5 
minutos, mas tenho passado diariamente ali e percebo que alguns veículos 
que ali estão não ficam somente para embarque e desembarque e sim por 
muito tempo aonde dificulta muito o Transporte Escolar. Sendo que preciso 
dar várias voltas e parar quadras longe, com os alunos, devido tudo isso aca-
ba prejudicando a linha escolar com atraso. Peço a senhora verificar essas 
condições ali no horário das 12:00 até 12:40 horas e se possível o pedido de 
placas de embarque e desembarque para Vans e ônibus escolares. Aguar-
do retorno!” Em decorrência da solicitação da munícipe, solicito instalação 
de placas de embarque e desembarque para vans e ônibus escolares para 
facilitar a locomoção dos alunos e seguranças de todos. Informo que estive 
no Anglo (FREA) no horário citado pela munícipe e realmente está causan-
do um transtorno para vans e ônibus escolares e, estamos correndo sérios 
riscos de acidentes em razão da grande aglomeração de alunos e veículos 
na saída dos alunos.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que tomem providências em relação aos problemas 
encontrados por essa vereadora no dia 20/03 na Unidade Básica de Saú-
de Dr. Telmo da Costa Ferreira/Bairro Bonsucesso que são: •Criadouro de 
pernilongos nas cisternas do Posto de Saúde (quando erguemos a tampa 
verificamos uma quantidade muito grande de pernilongos); •Valeta aberta 
com terra, galhos secos e acúmulo de água parada; •Vazamento de água no 
banheiro;  •Torneira caída na sala de vacina, dificultando o trabalho da enfer-
magem; •Infiltração em algumas salas; •Falta de funcionários para atender à 
demanda que é muito grande; •Falta de material básico para atendimentos 
dos pacientes; • Falta de material de escritório; • Uma grande quantidade de 
mato alto, e pernilongos na parte externa do Posto de Saúde; • Problema na 
Internet, dificultando o trabalho dos poucos funcionários que tem para aten-
der toda a demanda; Mediante os problemas elencados, que medidas serão 
tomadas para resolver essas situações?  Considerando que, essa Unidade 
Básica de Saúde atende diariamente mais ou menos 300 pacientes e precisa 
estar preparada para enfrentar essa grande demanda com equipamentos 
adequados, e um prédio com uma ótima estrutura. Considerando que, essa 
vereadora encontrou na porta do Posto, um panfleto com explicações sobre 
o Mosquito da Dengue e no quintal do Posto uma quantidade grande de 
sujeiras e pernilongos deixando-a muito preocupada com essas distorções 
em uma Unidade Básica de Saúde. Mediante os fatos, solicito providências 
urgentes para o bem da Saúde dos nossos pacientes. É inaceitável que uma 
Unidade de Saúde não tenha os cuidados básicos e manutenção constante, 
pois estamos falando e tratando de Saúde Pública.
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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 
que informe a esta Casa de Leis, quais as medidas que o Município já to-
mou quanto aos andarilhos que estão alojados no coreto do Largo São João. 
JUSTIFICATIVA: Muitas estão sendo as reclamações nas redes sociais e 
pessoalmente a este vereador, de munícipes, comerciantes e comerciários, 
por conta dos andarilhos que ali ficam e que chegam a maltratar animais.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Turismo da Estância Turística 
de Avaré, Glauco Fávero de Oliveira, para que no informe, em quantos even-
tos, congressos e feiras ele, como Representante da Pasta de Turismo de 
Avaré, participou desde que tomou posse. JUSTIFICATIVA: Como noticiado 
pelo jornal A VOZ DO VALE “Avaré não enviou representante em importan-
te evento do Turismo Paulista”, que ocorreu no último dia 19 de março em 
São Paulo, com a participação da Secretaria Estadual de Turismo que con-
tou com 240 participantes. Segundo a resposta enviada pela Secretaria de 
Turismo de Avaré, foi enviado representante para outro evento turístico em 
Brotas.
-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 a esta Casa de Leis, como está a atual situação do trabalho da 
Procuradoria quanto a atuação para que as provas de laços possam voltar 
a ser realizadas em Avaré.  JUSTIFICATIVA: A cidade perdeu um dos seus 
mais importantes, se não o mais importante, evento de agronegócio, que 
são os eventos da ABQM (Associação Brasileira do Quarto de Milha), por 
decorrência de uma liminar proibindo a realização da prova no município. 
A perda dos eventos acarretou prejuízo significativo no setor hoteleiro e co-
mercial da cidade.
-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao avareense Luiz 
Carlos Fernandes que recebeu o prêmio especial no Porto Cartoon 2019, 
pela caricatura do cantor e compositor Bob Dylan.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Turismo da Estância Turística 
de Avaré, Glauco Fávero de Oliveira, para que no informe, quais as ações 
estão sendo realizadas pela pasta de turismo para o evento do Quarto de 
Milha que acontecerá em abril próximo.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO
“Alessandro Rios, em setembro de 2018 fizemos um evento no Parque do 
Ibirapuera em São Paulo com as Barras de Access. Estávamos em 80 pes-
soas e atendemos cerca de 900 pessoas no sábado. As Barras de Access 
são uma forma de apagar vozes internas, crenças limitantes, bloqueios e 
outros comandos inconscientes que levam a pessoa a ter pensamentos e 
comportamentos negativos. Esse projeto tem o objetivo de combater o alto 
índice de suicídio. É possível liberar a Concha Acústica de Avaré nos dias 27 
e 28 de abril de 2019, das 09h às 17h para trazermos esse projeto em Avaré? 
Vamos oferecer gratuitamente a população mini-sessões com duração apro-
ximada de 20 minutos. Estaremos em mais de 40 aplicadores, sendo alguns 
de Bauru, Jaú, Ourinhos e São Paulo. Diante do exposto, solicito informa-
ções se é possível realizar AVALIAÇÃO TÉCNICA VISANDO LIBERAR O 
ESPAÇO DA CONCHA ACÚSTICA PARA ACOLHER O PROJETO BARRAS 
DE ACCESS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2019 EM NOSSO MUNI-
CÍPIO, tendo em vista relevância do tema narrado pelo avareense acima.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: RECLAMAÇÃO DE MORADOR DO BAIRRO 
SÃO JOSÉ “Já faz uns 06 meses que temos algumas ruas aqui no bairro que 
estão sem iluminação pública (ruas inteiras), reclamamos na companhia de 
energia, eles dizem que é a prefeitura, reclamamos na prefeitura eles dizem 
que vão tomar providências, mas já estamos em 06 meses de apagão e nada 
de resolução do problema.”  Diante do exposto, solicito informações se é 
possível DESLOCAR EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VISANDO TRO-
CAR AS LAMPADAS QUEIMADAS DO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ, 
tendo em vista reclamação de morador transcrita acima.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré ao que segue: REQUERIMENTO 132 DE 18/02/19 
Perguntei ao DNIT se existe a possibilidade legal de ceder para preser-
vação cultural e histórica, a Estância Turística de Avaré, os bens móveis 
que estão localizados no pátio de triagem paulista, no município de Bauru 
e Bernardino de Campos, conforme fotos e descrições em anexo, tendo 
em vista que através do Projeto Renascer Ferroviário Sudoeste Paulista, 
a Associação Renascer Ferroviário pretende resgatar, preservar e difundir 
a história dos tempos áureos da Sorocabana, tendo a cidade de Avaré 
como pólo central, mediante a revitalização das estações, trilhos, constru-
ções e seus entornos, assim como a implantação de trens turísticos par-
tindo tanto da Estação Sorocabana, como da Estação FEPASA, além da 
implantação de museus ferroviários. RESPOSTA DO DNIT EM 19/03/19 
Através de email a resposta da Coordenação de Patrimônio Ferroviário 
foi: “para continuidade do pleito de doação dos Carros de Passageiros 
SI 4207, PI 4053, SI 4228 e SI 4200, localizados em Bauru/SP, é ne-
cessário o preenchimento e envio da documentação em anexo. O envio 
deve ocorrer por correspondência eletrônica, acompanhada de ofício as-
sinado pelo requerente e digitalizado. Além disso, o Município de Avaré/
SP, bem como a Associação Renascer Ferroviário deverão cadastrar-se 
como usuários externos do Sistema Eletrônico de Informação.”  Diante do 
exposto, solicito informações se é possível REALIZAR REUNIÃO COM 
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO RENASCER FERROVIÁRIA VI-
SANDO ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE PARA CONTINUIDADE 
OU DESISTÊNCIA DO PLEITO DE DOAÇÃO DOS CARROS DE PAS-
SAGEIROS SI 4207, PI 4053, SI 4228 E SI 4200 LOCALIZADOS EM 
BAURU/SP, tendo em vista que diversos aspectos legais e administra-
tivos precisam ser avaliados como receber patrimônio federal a título de 
doação, transporte necessário para buscar os carros, necessidade de 
guinchos e trator, local de permanência dos carros, forma de conservação 
do patrimônio e outros aspectos relevantes.

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível, em caráter de urgên-
cia, DESLOCAR EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, NA 
ENTRADA DO BAIRRO CAMARGO, ONDE EXISTE UMA GRANDE ERO-
SÃO, VISANDO AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, tendo em vista 
que além das questões ambientais, ainda faz-se necessário por questões 
de segurança, visto estar muito próxima da calçada. Segue fotos em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da Companhia CPFL ao que 
segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro Rios, na Rua Piaui es-
quina com a Avenida Major Rangel a CPFL detém 04 postes de energia, num 
espaço de 02 postes. Um poste pequeno foi colocado para segurar outro 
grande. Ao lado tem dois postes onde um deles poderia ser retirado. Neste 
local muitos pedestres utilizam a calçada e o excesso de postes atrapalha 
bastante. É possível retirar um poste?” Diante do exposto, solicito informa-
ções se é possível DESLOCAR EQUIPE TÉCNICA VISANDO AVALIAR A 
POSSIBILIDADE DA RETIRADA DE UM POSTE DE ENERGIA NA RUA 
PIAUI ESQUINA COM A AVENIDA MAJOR RANGEL, tendo em vista existir 
dois postes, um ao lado do outro, conforme solicitação fundamentada do 
morador. Segue foto em anexo.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao 
Grupo Down de Avaré e Projeto Escola da Família da EE Matilde Vieira pela 
realização do evento em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome 
de Down, realizado no último dia 23/03/2019, na escola supracitada, evento 
este de suma importância na divulgação da citada síndrome, bem como à 
inclusão dos portadores da mesma, cujo dia internacional é comemorado 
todo dia 21 de março.

Jairo Alves de Azevedo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO ao Projeto Social Amigas do Costa Azul 
pela iniciativa das moradoras do bairro pelo brilhante trabalho social desen-
volvido através de artesanato com crianças, adolescentes, melhor idade e 
adolescentes especiais. Esse Projeto é um trabalho totalmente voluntário 
pelas moradoras do Bairro Costa Azul.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA RODRIGUES DA COSTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IRACEMA GROSCOF OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MATHILDE MERLIN.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora FRANCIELLI APARECIDA OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ISRAEL EMILIO.

CIRCULAR N º 10/2019-DG
Avaré, 28 de março de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
01/04/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 01 de abril do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 02/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a doar área de 
terras ao Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juven-
tude de Avaré - NOCAIJA e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 02/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras 
e Adm. Pública.
2. PROJETO DE LEI Nº 17/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 33.298,89 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 17/2019 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 18/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 165.039,89 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 18/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI Nº 19/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 8.591,01 - SEMADS)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 19/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.

5. PROJETO DE LEI Nº 23/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 132.482,75 - SEMADS)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 23/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 25/03/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 25/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre autorização para alienar por venda terrenos de pro-
priedade do município que especifica e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 26/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Altera o anexo I da Lei nº 2.266, de 13 de Março de 2019 e dá 
outras providências.

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O  Nº 01
“PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 01/2019”

Francisco Barreto de Monte Neto, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, convoca pelo presente edital, o 
candidato classificado para o cargo abaixo relacionado do Proces-
so Seletivo de Estágio 01/2019, homologado em 27/03/2019, publi-
cado em 29/03/2019, no Semanário Oficial Eletrônico da Estância 
Turística de Avaré, Edição nº 310, página 4:
CARGO: ESTAGIÁRIO Nível Superior Tecnologia da Informação, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (cursando) 

Classificação   Número de Inscrição    Nome
1º  03/ DD46182       Juliana dos Santos Ribeiro

O candidato deverá comparecer ao Posto de Atendimento do Cen-
tro de Integração Empresa Escola – CIEE, localizado à Rua Rio 
de Janeiro, nº 1640, Centro - Avaré, no prazo de 2 (dois) dias úteis 
a partir da data da publicação deste e apresentar os documentos 
necessários à formalização do Termo de Compromisso de Estágio, 
sendo: fotocópia do RG, CPF, Declaração de Escolaridade e/ou 
Matrícula para o ano de 2019 e comprovante de endereço.
O não cumprimento do prazo acima implicará na desistência da vaga.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 29 de mar-
ço de 2019.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç Ã O  Nº 04
“PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 01/2017”

Francisco Barreto de Monte Neto, Vereador Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, convoca pelo presen-
te edital, os candidatos classificados para o cargo abaixo relacio-
nado do Processo Seletivo de Estágio 01/2017, homologado em 
27/12/2017, publicado em 29/12/2017, no Semanário Oficial da 
Estância Turística de Avaré, Edição nº 850, página 02, prorrogado 
em 04 de dezembro de 2018, com publicação no Semanário Oficial 
de 07 de dezembro de 2018:

CARGO: ESTAGIÁRIO Nível Superior em Direito (cursando) 
Classificação    Número de Inscrição   Nome
2º    23        ADRIANA DOS SANTOS
3º  14        LUCAS DE SOUSA SANCHES
4º  06        JULIA OLIVEIRA MOURA

Os candidatos deverão comparecer ao Posto de Atendimento do 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, localizado à Rua 
Rio de Janeiro, nº 1640, Centro - Avaré, no prazo de 2 (dois) dias 
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SEC. DE FAZENDA

LICITAÇÃO
úteis a partir da data da publicação deste e apresentar os docu-
mentos necessários à formalização do Termo de Compromisso de 
Estágio, sendo: fotocópia do RG, CPF, Declaração de Escolaridade 
e/ou Matrícula para o ano de 2019 e comprovante de endereço.
O não cumprimento do prazo acima implicará na desistência da vaga.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 28 de mar-
ço de 2019.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

025/19 – R. STA.CATARINA,349 – 2.080.003-000 – ODAE – LIM-
PEZA
028/19 – R.NOVE DE JULHO,1810 – 3.045.030-000 – ARSC – 
LIMPEZA
030/19 – R.FCO.P.LEITE SNHO.240- 4.578.002-000 – EAR – RA-
MADA
042/19 – R.BÉLGICA,150  - 4.214.011-000 – LRFV – RAMADA
060/19 – R.JOÃO VICENTINI – 4.354.014-000 – PS – LIMPEZA
061/19 – R.MILÃO – 4.411.033-000 – SMTC – LIMPEZA
062/19 – R.MILÃO – 4.411.034-000 – SMTC – LIMPEZA
063/19 – R.MILÃO – 4.411.035-000 – MRN – LIMPEZA
064/19 – R.KRAKOVIA – 4.261.032-000 – HT – LIMPEZA
065/19 – R.KRAKÓVIA – 4.261.031-000 – HT – LIMPEZA
066/19 – R.KRAKÓVIA – 4.261.035-000 – EIS – LIMPEZA
067/19 – R.KRAKÓVIA – 4.411.027-000 – WWS – LIMPEZA
068/19 – R.PAULO VICENTINI -5.358.020-000 - LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES :
622/19 – R.WALDOMIRO D.CAMARGO – 5.356.023-000 –BCAL 
- LIMPEZA
682/19 – R.MONACO – 4.261.011-000 – FPS – LIMPEZA
685/19 – R.ABILIO GARCIA – 4.156.002-000 – AFA - LIMPEZA
698/19 – R.HERMINIA C. SAMPAIO – 4.157.007-000 – ASA – LIMPEZA
700/19 – R.HERMINIA C. SAMPAIO – 4.157.036-000 – JMC – LIMPEZA
705/19 – R.MARIA M. BONAN – I.002.046-000 – EMS – LIMPEZA
708/19 – R.FRANCISCO P.LEITE SNHO – 4.546.006-000 – MO 
– LIMPEZA
713/19 – R.SAO CRISTÓVÃO – 2.137.008-000 – TCOJ - LIMPEZA - 
714/19 – R.FRANCISCO P.LEITE SNHO – 4.546.013/14-000 – 
WGC – LIMPEZA
716/19 – R.BENEDITO SPIASSI – 4.548.009-000 – VALK – LIMPEZA
729/19 – R.GOIÁS,1560 – 3.207.014-000 – JCC – SONORIZAÇÃO
756/19 – R. HUGO J.BANNWART – 4.527.006-000 – GG – LIMPEZA
783/19 – R.LUCIO DIAS DA FONSECA – 4.329.038-000 – EMC 
– LIMPEZA
784/19 – R.ANTONIO CARLOS DIAS – 5.394.033-000 – AOL – 
LIMPEZA
790/19 – R.SEME JUBRAN – 3.280.050-000 – EMC – MURO E 
CALÇADA
801/19 – AV. GILBERTO FILGUEIRAS,715 – 4.165.003-000 – VIM 
- SONORIZAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/19 – PROCESSO Nº. 096/19

Objeto: Aquisição de hortifrutis para a Merenda Escolar
Data de Encerramento: 03 de maio de 2019 às 08:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 03 de maio de 2019 às 09 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, 29 de março de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/19 – PROCESSO Nº. 092/19
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de insumos para 
manutenção e utilização de bomba de insulina para atender Man-
dado Judicial 
Recebimento das Propostas: 09 de Abril de 2.019 das 10 horas até 
18 de Abril de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de Abril de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 18 de Abril de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.019 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/19 – PROCESSO Nº. 093/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de frascos de 
aspiração para o Pronto Socorro/Unidade de Pronto Atendimento 
Recebimento das Propostas:11 de Abril de 2.019 das 10 horas até 
23 de Abril de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de Abril de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 23 de Abril de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Março de 2.019 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/19 – PROCESSO Nº 091/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de 6.000 
(seis mil) quilos de tilápias vivas para realização de eventos de pesca.
Data de Encerramento: 12 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.019 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/19 – PROCESSO Nº. 095/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de dança no 
Costa Azul, Centro Social Urbano e Centro Cultural.
Data de Encerramento: 15 de abril de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de abril 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/19 – PROCESSO Nº 097/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de horti-
frutis para a SEMADS.
Data de Encerramento: 16 de abril de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de abril de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.019 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/19
PROCESSO Nº. 061/19

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para realização de curso de capa-
citação para funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 16 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de abril 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 – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/19 – PROCESSO N° 087/19

CONSIDERANDO a necessidade de readequação do custo esti-
mado, realizado pelo Departamento de Compras, a Senhora JO-
SIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS, Secretária Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
suspensão da abertura do Processo em epígrafe SINE DIE. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2019.

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 001/19 – Processo nº. 030/19

Fica ADJUDICADA a Tomada de Preços 001/19 à empresa SE-
MAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, no valor total 
de R$ 153.379,93 (cento e cinqüenta e três mil, trezentos e setenta 
e nove reais e noventa e três centavos), objetivando o fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução da pavimentação asfáltica na Rua Albânia, Jardim Europa, 
Avaré/SP. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de março 
de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e 
Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 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 HOMO-
LOGA a empresa VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI – ME, 
responsável pelo registro de preços para eventual aquisição de solosi-
te para pacientes de Mandado Judicial, relativo ao Pregão Eletrônico 
n° 014/19 – Processo n° 063/19. Homologado em 28/03/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Murilo Daniel da Silva – 1º Tenente Comandante do Corpo de Bom-
beiros da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS 
E SERVIÇOS EIRELI ME objetivando a contratação de empresa 
para confecção de painel para a fachada do Corpo de Bombeiros, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 018/19 – Processo nº. 039/19. 
Homologado em: 12/03/2019.

Pregão Presencial nº. 023/19 – Processo nº. 057/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 023/19 à empresa DRS 
ENGENHARIA PLACAS E GRANITOS EIRELI ME, objetivando o 
Registro de Preços para eventual aquisição futura de placas de 
inauguração em aço escovado. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 26 de março de 2.019 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – 
Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa CIAPETRO DISTRIBUIDORA 
DE COMBUSTÍVEIS LTDA objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição futura de combustíveis para veículos da frota 
municipal, relativa ao Pregão Presencial nº. 025/19 – Processo nº. 
060/19. Homologado em: 27/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Tomada de Preços nº. 001/19 – Processo nº. 030/19

Fica HOMOLOGADA a Tomada de Preços 001/19 à empresa SE-
MAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, objetivando 
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-o-
bra para execução da pavimentação asfáltica na Rua Albânia, Jar-
dim Europa, Avaré/SP. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 
de março de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 012/19 – Processo nº. 089/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a PILAR CEREAIS LTDA, 
com valor total de R$ 21.772,80 (Vinte e um mil, setecentos e 
setenta e dois reais e oitenta centavos), objetivando a aquisição 
de feijão carioquinha para atender a Merenda Escolar e refei-
ções dos internos dos equipamentos da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 21 de março de 2.019 – Josiane Aparecida Lopes de Me-
deiros – Secretária Municipal da Educação e Adriana Moreira 
Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimen-
to Social da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 014/19 – Processo n° 063/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI – ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de solosite para 
pacientes de Mandado Judicial
Valor global: R$ 7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/03/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 025/19 – Processo nº. 060/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré
Detentora: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de com-
bustíveis para veículos da frota municipal.
Percentuais de desconto: Gasolina e Etanol – 4% e Diesel Comum 
e Diesel S-10 – 6%.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/03/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 012/19 – Processo nº. 089/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PILAR CEREAIS LTDA
Objeto: Aquisição de feijão carioquinha para atender a me-
renda escolar e refeições dos internos dos equipamentos 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social.
Valor Global: R$ 21.772,80 (vinte e um mil, setecentos e dois reais 
e oitenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/03/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 018/19 – Processo nº. 039/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SER-
VIÇOS EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para confecção de painel para a 
fachada do Corpo de Bombeiros de Avaré.
Valor Global: R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/03/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 023/19 – Processo nº. 057/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DRS ENGENHARIA PLACAS E GRANITOS EIRELI ME
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de pla-
cas de inauguração em aço escovado.
Valor: R$ 28.350,00 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 26/03/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº. 001/19 – Processo nº. 030/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução da pavimentação asfáltica na Rua Albânia, Jardim Europa, 
Avaré/SP.
Valor: R$ 153.379,93 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e se-
tenta e nove reais e noventa e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 26/03/2.019.

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/14 – PROCESSO Nº 147/14 
(Contrato nº 171/14), fica aditado o valor total de R$ 2.060,73 
(Dois mil, sessenta reais e setenta e três centavos) com a em-
presa MALUF & TINÓS LTDA EPP, o que corresponde a aproxi-
madamente 1,88% (um vírgula oitenta e oito por cento) do total 
do contrato, o que objetiva a locação de multifuncionais a laser 
para a Secretaria Municipal da Educação. Assinatura do Termo 
Aditivo: 26/03/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 018/18 – PROCESSO N° 361/18 (Con-
trato n° 417/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e empresa MACOR ENGENHARIA CONS-
TRUÇÕES, COMÉRCIO LTDA, objetivando o fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para 
execução da obra para contenção de erosão e reconstrução 
do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion e 
Rua Zurique – Jardim Europa II – Avaré/SP, com prorrogação 
de prazo da execução da obra até 18 de maio de 2.019 e de 
vigência até 17 de junho de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Se-
cretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 013/18 – PROCESSO N° 109/18 (Contrato 
n° 082/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE AS-
SESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, objetivando 
a contratação de empresa responsável por laudos de dosime-
tria para os funcionários do Setor de Odontológico, lotado no 
Centro de Saúde I, com prorrogação do prazo de vigência até 
04 de abril de 2.020, no valor global de R$ 2.149,68 (dois mil, 
cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 018/18 – PROCESSO N° 072/18 (Contrato 
n° 080/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE AS-
SESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, objetivando 
o fornecimento de dosímetro para atender ao Pronto Socorro 
Municipal, com prorrogação do prazo de vigência até 18 de 
março de 2.020, no valor global de R$ 1.818,96 (hum mil, oi-
tocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos). Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 031/18 – PROCESSO N° 071/18 (Contrato n° 
092/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o fre-
tamento diário de veículos tipo ônibus com motorista para o 
transporte diário entre as cidades de Avaré e Botucatu(Unesp) 
para locomoção de pessoas em tratamento médico fora do Mu-
nicípio, com prorrogação do prazo de vigência até 15 de março 
de 2.020, no valor global de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte 
mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o Contrato n° 
561/18, referente ao DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 102/18 
– PROCESSO N° 551/18, que originou a contratação da em-
presa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, 
para a Locação de caminhões compactadores para a coleta 
de lixo comum, de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 
79, inciso I da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão 
em: 26/03/2.019.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 019/19 – PROCESSO Nº. 048/19, objetivando 
a contratação de empresa para locação, instalação, manuten-
ção corretiva e preventiva em rádio comunicador do SAMU, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada 
em: 25/03/2.019. Roslindo Wilson Machado – Secretário Mu-
nicipal de Saúde.

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 médicos de pediatria, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Clínica Médica Pronto Ped Ltda 
Empenho(s): 802/2019
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 29 de Março de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Serviço continuado de Desenvolvimento 
e Suporte na área de programação de Web Sites para o município, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manuten-
ção dos serviços administrativos da Municipalidade.
Fornecedor: Agência 6 Serviços de Informação na Internet Ltda
Empenho(s): 14781/2018
Valor: R$ 1.275,80
Avaré, 29 de Março de 2019

JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO
Secretário 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 pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de bolsa coletora para o 
Pronto Socorro, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Duomed Prods. Médicos e Hospitalares Ltda
Empenho(s): 1027/2019
Valor: R$ 750,00
Avaré, 29 de Março de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

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 aquisição de lousa quadriculada, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Advanced Comércio de Equipamentos Ltda Me 
Empenho(s): 424/2019
Valor: R$ 2.920,00
Avaré, 29 de Março de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da 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 fornecimento de sacos de lixo, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Kid Lixo Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas 
Empenho(s): 4726, 4727/2019
Valor: R$ 3.407,00
Avaré, 29 de Março de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da 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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de água mineral, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender o Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 2329, 4619/2019
Valor: R$ 885,00
Avaré, 29 de Março de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
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ESPORTES 

Antiga “Copa Futuro” 
homenageia idealizador 
do torneio

No próximo sábado, dia 6 de abril, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer (SEME) dará início 
à Copa Bugrinho de Futsal, torneio que envolverá 
atletas da categoria masculina de 10 a 16 anos.

Em sua segunda edição, a competição que no 
ano passado se chamava “Copa Futuro”, este ano 
ganhou novo nome: “Copa Bugrinho”. Trata-se de 
oportuna homenagem ao idealizador do campeo-
nato, Benedito da Silva, que há 30 anos está à frente 
da organização de torneios de futsal no município. 

Em reunião técnica realizada na sede da SEME 
no último sábado, 23, várias equipes confirmaram 
participação no torneio, dentre as quais a SEME/
Avaré, a Associação Athletica Avareense, o Projeto 
Paineiras, o Internacional e também equipes das ci-
dades de Taquarituba, Itaí, Taguaí, Iaras, Areiópolis 
e Lençóis Paulista.

Como taxa de inscrição, cada equipe doará uma 
caixa com 12 unidades de leite, de acordo com a 
quantidade de categorias que desejam participar. 
As doações serão encaminhadas ao Fundo Social 
de Solidariedade do município.

A primeira rodada está programada para ser 
disputada no Ginásio Municipal Kim Negrão, no 
dia 6, com entrada franca. Haverá um jogo especial 
de abertura entre SEME Avaré “A” x SEME Avaré “B”, 
às 9h, na categoria Sub-12.

Copa Bugrinho de Futsal 
começa no dia 6 de abril

Basquete avareense 
é premiado no 
“Melhores do Ano” 
da LBC
Evento ocorreu no dia 23, em Bauru

Atletas do projeto Cestinhas do Futuro da 
AABA, mantido pela Prefeitura através da Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), 
esteve no último sábado, 23, em Bauru, para 
tomar parte da entrega da premiação do “Me-
lhores do Ano” temporada 2018, da Liga de 
Basquete do Centro-Oeste Paulista (LBC).

No evento, Avaré recebeu prêmios nas ca-
tegorias masculina e feminina. Os atletas Caio 
Vinícius e Jean Pires Porto receberam o prêmio 
Seleção de Ouro, no sub-14 e sub-15 respecti-
vamente. Já no feminino, representando o sub-
17, a atleta Maria Júlia foi premiada como MPV, 
“Melhor Atleta da Categoria”, enquanto Ana 
Júlia ganhou como Seleção Ouro.

Os técnicos Artur Leandro e Neusânia Mar-
tins ganharam como Melhores Técnicos, pela 
categoria sub-14 e sub-17, respectivamente.
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FAZENDA

Migração de dados para o 
novo sistema de gestão 
provoca a paralisação

 
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré informa 

que todos os serviços de lançamentos administrativos 
vão ficar suspensos durante a próxima sexta-feira,  5 de 
abril. A medida é necessária para que seja realizada a 
migração do banco de dados do antigo para o novo 
sistema de gestão, em fase final de implantação.

No dia 5 de abril, lançamentos 
administrativos estarão suspensos

Somente nessa data os serviços dos depar-
tamentos de tesouraria, contabilidade, tributa-
ção e licitação não estarão disponíveis. Na se-
gunda-feira, 8 de abril, os atendimentos serão 
retomados.

A exceção será a manutenção dos procedimen-
tos de ISSWeb e da Nota Fiscal Eletrônica, os quais 
serão mantidos durante a suspensão.

Informações sobre a paralisação pontual dos 
procedimentos podem ser obtidas pelo telefo-
ne: 14 3711 2545 e 3711 2566 – Secretaria da Fa-
zenda

 

Novo serviço entra em 
funcionamento a partir de 
1º de abril

Entre os últimos dias 26 e 29 de mar-
ço, a Secretaria Municipal da Fazenda, em 
conjunto com os técnicos da SigCorp, res-
ponsáveis pela implantação do novo sis-
tema fiscal, promoveram treinamentos e 
workshops para interessados no auditório 
do Centro Cultural Esther Pires Novaes.

Compareceram cerca de 120 pesso-
as, entre representantes de escritórios de 
contabilidade, contadores e empresas com 
contabilidade própria.

Implantação
A partir do dia 1o de abril, o novo sof-

tware entra em funcionamento para emis-
são de nota fiscal eletrônica e outros ser-
viços utilizados por empresas, bancos e 
cartórios em atividade no município.

Entre os dias 1o e 15 de abril os usu-
ários poderão utilizar os dois sistemas: o 
atual e o novo. Nesse período, os contri-
buintes poderão se familiarizar com o novo 

Secretaria promove treinamentos para 
novo sistema de Nota Fiscal Eletrônica

dispositivo e esclarecer eventuais dúvidas, 
permitindo uma transição segura com su-
porte da equipe do departamento de ISS 
da Prefeitura. Após esse prazo, a partir do 
dia 16 de abril, os usuários terão acesso a 
um único sistema de emissão de notas e 
demais serviços vinculados. 

Durante o período de transição, os con-
tribuintes poderão acessar o novo sistema 
por meio de um banner destacado no site 
oficial da Prefeitura de Avaré: www.avare.
sp.gov.br. Encerrado o prazo, o link perma-
nente de direcionamento ao serviço apre-
sentará o acesso ao novo sistema, desati-
vando o anterior.

EDUCAÇÃO

Fórum Regional de Educação 
será realizado em Avaré 

Empenhada na promoção do pleno acesso 
ao aprendizado pelas crianças e adolescentes 
com deficiência na rede, a Secretaria Municipal 
de Educação realizará no dia 24 de maio, o 1º 
Fórum Regional de Educação Inclusiva que terá 
como foco, a construção do diálogo entre Edu-
cação Básica e Ensino Superior.

Segundo a Secretária da Pasta, a intenção é 
a aproximação e a promoção do diálogo não 
hierárquico entre essas duas esferas que, traba-
lhando verdadeiramente em conjunto, podem 
ampliar o potencial inclusivo dos sistemas edu-
cacionais nos dois níveis de formação. 

O encontro que ocorrerá no Espaço Palazzo 
Garibaldi, contará com a presença dos Professo-
res Sadao Omote, Anna Augusta Sampaio Oli-
veira e Andréa Rizzo Santos, todos, professores 
da UNESP de Marília e verdadeiros expoentes da 
reflexão sobre educação inclusiva em todo o país.

Além das três palestras previstas, os partici-
pantes poderão assistir ou apresentar seus tra-
balhos em duas modalidades (oral ou pôster). As 
inscrições irão até o dia 27 de abril. Outras infor-
mações no site http://www.foruminclusaoavare.
com ou no e-mail fórum edu@avare.sp.gov.br  
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA 

MARÇO DE 2019

INCLUSÃO

Grupo Down promoveu 
evento comemorativo
Ponto alto foi a Caminhada Inclusiva em volta 
do Largo São João

Aconteceu no último sábado, 23, a celebração do Dia Internacional da Sín-
drome de Down na Escola Estadual Matilde Vieira, que este ano teve como 
tema “Ninguém fica para trás”. O evento, promovido pelo Grupo Down, teve 
inteiro apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência (SMDPD). 

A programação contou com atividades esportivas, culturais e de informa-
ção, como apresentações do coral de libras do projeto GAADC e de bandas 
musicais, mostra da Associação Espírita Arco Iris, doação e troca de livros pela 
Secretaria da Cultura, orientação sobre projetos, serviços e atividades desen-
volvidos pela SMDPD, além de explicações sobre a importância do fortaleci-
mento da musculatura da pessoa com Síndrome de Down pelos alunos de 
Fisioterapia da UniFSP e participação dos alunos da FREA. 

O ponto alto do evento foi a Caminhada Inclusiva em volta do Largo São João, 
atividade que chamou a atenção do público para a causa. Houve também mesa 
redonda multidisciplinar para debate dos diversos fatores da Síndrome de Down, 
como fatores genéticos, sintomas, idade e características. O objetivo foi conscien-
tizar a sociedade de que as pessoas com essa alteração genética merecem respei-
to, garantia de direitos e oportunidade de inclusão social. 
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GESTÃO

COMUNICADO

Atendimentos 
da farmácia da 
UBS Vila Jardim serão 
transferidos para 
USF Flávio Negrão
Farmácia da UBS foi desativada na 
sexta-feira (29)

A Secretaria Municipal de Saúde comunica 
que, na sexta-feira (29), a farmácia da UBS Vila 
Jardim foi desativada por tempo indetermina-
do. A partir do dia 1º de abril os atendimentos 
de retirada de medicamentos desta unidade se-
rão remanejados para a USF VI Flávio Negrão, 
do Jardim Dona Laura (foto), das 7h às 12h e 
das 13h às 16h. Lá serão entregues medicamen-
tos controlados e não-controlados, além de an-
tibióticos.

Já a farmácia da UBS Bonsucesso, que estava 
atendendo em horário parcial, normalizará os 
horários a partir do dia 1º de abril, sendo das 
7h às 12h30 e das 13h30 às 17h. Nessa unidade 
também será feita a entrega de medicamentos 
controlado, não-controlados e de antibióticos.

Veiculo adaptado para 
cadeirante será destinado 
ao transporte sanitário 

A Prefeitura Municipal recebeu na tarde desta 
sexta-feira, 29, uma nova Van que será empregada 
nos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. A 

Prefeitura adquire nova van 
para Secretaria da Saúde

nova aquisição será destinada ao transporte sani-
tário eletivo, ou seja, ao deslocamento programa-
do de pessoas para realizar procedimentos de ca-
ráter não urgente e emergencial.

O automóvel é da marca Renault Master, adap-
tada para cadeirante e capacidade para transportar 
13 passageiros. 

O investimento, feito por meio do Pregão Presen-
cial n° 172/18 – Processo n° 501/18, foi de R$ 192 mil. 


