Fundo Social promove Festa
das Crianças neste sábado
O Fundo Social de Solidariedade promove neste sábado, 12, mais uma edição da Festa das
Crianças.
O evento aberto ao público acontece das 8h30 às 12 horas no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC).
Haverá brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e refrigerante, entre outras atrações. O
CAIC fica na Rua Minas Gerais, nº 279.
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LEGISLATIVO
MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS E APROVADOS NA SESSÃO
ORDINÁRIA EM 07 de OUTUBRO de 2019
MOÇÃO

Flávio Eduardo Zandoná- 2º Secretário, e outros

- que seja consignada MOÇÃO DE REPÚDIO ao Ministério da Economia,
sobre o projeto de privatizar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ETC). CONSIDERANDO que os Correios estão presentes em 5.560
municípios do Brasil e, com 6.500 agências e mil franqueadas, além de um
quadro com mais de 115 mil funcionários, desempenham relevante papel
social como um dos principais agentes de promoção dos programas de desenvolvimento do Governo Federal nas mais distantes comunidades; e com
mais de 354 anos de história e de bons serviços prestados à sociedade, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é um exemplo nacional, sendo considerada a empresa de maior respeitabilidade nesse ramo em todo
o mundo. CONSIDERANDO que o art. 5º, caput, da Constituição Federal,
prevê a garantia fundamental de que todos são iguais perante a lei. Além
disso, o serviço postal é garantia de toda população, prevista na Constituição Federal no art. 21, inciso X. CONSIDERANDO o serviço de monopólio
postal, e rigidez na ECT, para prestar o serviço postal para a população da
melhor forma possível, garantido pelo STF – Supremo Tribunal Federal na
ADPF 46, julgada em 2009. CONSIDERANDO a Lei 6538/78 que regula o
Serviço Postal Nacional, e obriga a ECT a assegurar a continuidade dos
serviços mantendo ainda índices de qualidade e eficiência, em seu art. 3º “A
empresa explorada é obrigada a assegurar a continuidade dos serviços, observados os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros requisitos fixados pelo Ministério das Comunicações”. CONSIDERANDO ainda que
o art. 4º, da Lei 6538/78, que prevê “É reconhecido a todos o direito de haver
a prestação do serviço postal e do serviço de telegrama”. CONSIDERANDO
a Portaria 6206/2015 do Ministério das Comunicações a qual assegura, através das metas de universalização, a existência e a disponibilidade de todos
os serviços postais em todo o território nacional e principalmente, de forma
permanente, e em condições de qualidade adequada, conforme art. 2º desta
portaria. CONSIDERANDO o artigo 20 da Portaria 1326/2010 do Ministério das Comunicações, que “Os Estados Partes assumem o compromisso
de realizar todas as ações necessárias para garantir a toda a população o
efetivo acesso ao Serviço Postal Universal.” CONSIDERANDO para finalizar, mas não menos importante, a Portaria nº 566 de 2011 do Ministério das
Comunicações, que já previa a qualidade no serviço postal e “estabelece as
metas para a universalização e de qualidade dos serviços postais básicos, a
serem cumpridas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT”.
Do deliberado por esta colenda Casa de Leis, peço que seja encaminhado
cópias para a Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações,
Ministério da Economia, aos Presidentes do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, à Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, aos Líderes
dos Partidos com representação no Congresso Nacional, à Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos e Similares
(Fentect),Sindicato dos Empregados da Empresa de Correios e Telégrafos e
Similares – SINDECTEB / Bauru e Região, Ministério da Economia.

INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção na
área verde com mato alto na Rua Josino C. Nogueira/Bairro Alto da Colina
em frente ao número 170.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno existente na Avenida Carlos
Ramires ao lado da Praça Merched José Ismael/Bairro Jardim Europa, para
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
Considerando que, o mato alto prejudica à saúde dos moradores e aumenta
a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação no Bairro
Jardim Califórnia.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno localizado na Rua Rodolpho Keller/Bairro Vila Operária ao lado do número 601.
-por meio do setor competente, para que realize Campanha Educativa para
divulgação dos perigos e malefícios ocasionados pelo uso excessivo de bebida alcoólica nas Escolas da Rede Municipal de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize calçamento no fundo do
Centro de Educação Infantil Adalgisa Ward.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação, nivelamento e cascalhamento em todas as Estradas Rurais de nosso Município.
Considerando que, as estradas necessitam de reparos para garantir à segurança de todos que transitam pelas vias.
-por meio do setor competente, para que providencie no Posto de Saúde do Bairro
Brabância esparadrapo e mercúrio para atender as necessidade dos pacientes.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na Praça Virginia Agostini em frente da CEI Adalgisa Ward/Bairro
Brasil Novo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na Praça Virginia Agostini em frente da CEI Adalgisa Ward/Bairro
Brasil Novo.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a Lei
Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno localizado na Rua da
Colina/Bairro Colina Verde ao lado do número 568, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a
Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na
Rua dos Expedicionários/Bairro Alto da Colina ao lado do número 48, para
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação
ao terreno e passeio público coberto de mato na Rua Fernando de Moraes/
Bairro Colina Verde ao Aldo do número 393.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação em acordo
com a Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente na
Rua Henrique Pegoli/Bairro Alto da Colina ao lado do número 152, para que
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção dos galhos
de árvore espalhados pelo passeio público na Rua João Antonio Siqueira/
Bairro Três Marias em frente ao portão da residência 89.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno localizado na Rua Paulo Contrucci Leal/Bairro Vila Operária.
-por meio do setor competente, para que notifique de acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno existente na Rua Rodolpho Paulo
Keller/Bairro Colina Verde em frente ao número 621.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente na rua Sergio G. Chaddad/Bairro Alto da Colina em frente ao número
105, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie edificação de passeio
público na Rua Wellington de Paula Assis/Bairro Vila Operária em frente ao
número 326.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza do terreno
existente na Rua Wellington de Paula Assis/Bairro Vila Operária ao lado do
número 225.

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 Av. Três Marias — 1110 no Bairro Vila Três
Marias.
-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 Av. Gilberto Filgueiras — 1020 no Bairro
Colina da 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 Cerqueira Cesar — 904 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 Ciro de Julho — 150 no Bairro Vila
Jussara Maria.
- 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 Espírito Santo — 1576 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 Esther Curiati Bueno — 37 no Bairro
Res. São Rogério 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 Helsinque — 110 no Bairro Jardim Europa 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 Jair Mariotto — 265 no Bairro Jardim
Dona Laura.

Jairo Alves de Azevedo

-para que através do Departamento competente, providencie a retirada de tocos
que se encontram-se fincados no interior da praça Cid Ferreira, devido a possibilidade de causar acidentes com as crianças que brincam e transitam por ali.
localizada na rua Antonio Bruno, bairro: Conjunto Habitacional Duílio Gambini.
- que por meio do órgão competente providencie para que seja instalado braços de luz e que seja feita a instalações de lâmpadas, pois os moradores do
bairro Conjunto Habitacional Duílio Gambini se queixam que por conta da escuridão o local fica propício para o uso de entorpecentes e para prostituição,
a praça fica localizada de fronte rua Antonio Bruno, no bairro citado acima.
-para que através do Departamento competente providencie a limpeza do
campo de futebol localizado no bairro jardim Brasil, para que as crianças e
adolescentes tenham um lugar propicio para a pratica de esportes.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOSÉ TEOFILO PAIXÃO FILHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LAERCIO TEODORO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOÃO APARECIDO DE ASSIS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor NELSON VITORINO DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora SEBASTIANA VITALINA DA SILVA.

Francisco Barreto de Monte Neto-Presidente

- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que através da Secretaria da Fazenda, seja informado a esta Casa de
Leis, a razão pela qual em alguns casos, o valor do ITBI foi majorado, sem
que houvesse qualquer justificativa para a ocorrência.
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- que seja oficiada a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), no sentido
de informar a esta Casa de Leis, se a empresa não terá mais loja física no
município, para atendimento presencial dos munícipes, ou se este serviço
será prestado por terceiros.
- que seja oficiado COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no sentido de estudar a possibilidade de implantação de melhoria, tipo sinalização
ou rotatória, na confluência das avenidas Gilberto Filgueiras com a Carlos
Ramires, para facilitar o tráfego de veículos naquele local, considerando que
as duas vias de acesso tem permissão para tráfego nos dois sentidos, dificultando o trânsito.

- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Romualdo Fuentes, para que envie a esta
Casa de Leis os eventos da pasta de turismo, assim como os projetos de
fomentação de Turismo realizados e implantados no Horto Florestal. JUSTIFICATIVA: Um dos principais argumentos durante a municipalização do
Horto Florestal foi justamente que o local seria utilizado para fomentar o turismo da cidade.
- que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização a Academia Ryu Karate-do e o Sensei Clodoaldo Silva pelo 1º Festival Intermunicipal de Karate,
que foi realizado no dia 29 de setembro de 2019, no Ginásio Tico do Manolo.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo) ao que segue: 1- A Rodovia SP 255, no sentido Avaré - Pratânia,
detém duas praças de pedágios com distância aproximada de apenas 11km
(Praça no km 229 e no km 240); 2- A Rodovia SP 255, no sentido Itaí - Coronel Macedo, detém duas praças de pedágios com distância aproximada de
apenas 28km (Praça no km 305 e no km 333); 3- Através do Requerimento
999 de 17/09/2018, solicitei informações se a distância entre os pedágios
acima estão em total conformidade com a legislação em vigência. Não obtive nenhuma resposta desta digna agência reguladora. Diante do exposto,
em caráter de urgência, SOLICITO REUNIÃO VISANDO SANAR DÚVIDAS
QUANTO A DISTÂNCIA DAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS DA RODOVIA SP
255, tendo em vista que alguns usuários não conseguem compreender a
cobrança de pedágios em distâncias tão curtas como as relatadas acima.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Presidente do Departamento Nacional do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) no sentido de
informar se EXISTE A POSSIBILIDADE DO SENAC INSTALAR UMA UNIDADE NA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, tendo em vista serem o principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do País, já estando presente em mais de 1.800 municípios.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se É POSSÍVEL PINTAR AS FAIXAS
DE PEDESTRES NO CRUZAMENTO DA AVENIDA MAJOR RANGEL COM
A RUA CORONEL JOÃO CRUZ, tendo em vista que referidas faixas encontram-se em péssimas condições de visibilidade.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré no sentido de informar se EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO PARA PAVIMENTAR AS RUAS DE TERRA DO BAIRRO TERRAS
DE SÃO JOSÉ, tendo em vista ser uma obra de grande importância aos
moradores do referido bairro.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da CTG Brasil no sentido
de informar se é possível ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A QUEDA REPENTINA DO NÍVEL
DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA REPRESA JURUMIRIM NO PERÍODO
DE TEMPORADA, tendo em vista que o Rio Paranapanema através da Represa Jurumirim fomenta o turismo para diversas cidades de nossa região e
a queda repentina do nível de água provoca evasão de turistas.

- 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 esclareça a esta Casa de Leis sobre a Dedetização
das Unidades Escolares do nosso Município: Qual a previsão de gastos para
a realização de dedetização, limpeza, higienização e impermeabilização nas
Unidades Escolares de nossa cidade?
- 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 nos informe a possibilidade de mudar a faixa de
pedestre da Rua Rio Grande do Sul confluência com a Rua São Paulo. Considerando que, essa vereadora recebeu inúmeras solicitações de munícipes
dizendo: 1 – “Tem jeito de mudar a faixa de pedestre da Rua Grande do Sul
com a Rua São Paulo para o meio do quarteirão para dar mais visibilidade
para os motoristas que sobem a Rua Rio Grande do Sul?” 2 – “Antes que
aconteça algum acidente pedimos para a vereadora verificar se tem condições de pedir para mudar a faixa de segurança da Rua Rio Grande do Sul
com a Rua São Paulo, porque os motoristas e motos sobem em alta velocidade e não dá para parar.” Mediante os questionamentos dos munícipes
solicito que seja realizado um estudo com o Conselho Municipal de Trânsito
e providências sejam tomadas para resolver esta situação, antes que aconteça acidentes no local.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, informe a esta Casa de Leis sobre os banheiros do Mercado
Municipal, que encontram-se em péssimo estado, falta limpeza e precisa
de uma reforma. Existe um funcionário para realização de limpeza diária?
Como está sendo realizada esta limpeza? Existe um Projeto para reforma
do Mercado Municipal? Se positivo, quando será realizada esta reforma?
Considerando que, essa vereadora esteve no Mercado Municipal no dia
05/10/2019, entrou no banheiro e ficou indignada com a falta de limpeza e
descuido com o patrimônio público, conforme podemos observar na foto que
acompanha a propositura. Este pleito tem razão de ser, tendo em vista que
o Mercado Municipal tem produtos alimentícios, o número de visitantes e
avareenses que transitam pelo local é grande. Os munícipes que lá estavam
em conversa com essa vereadora sentem-se envergonhados com esta triste
realidade e solicitam medidas urgente para solução do problema.
- 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 nos informe qual a razão da falta de iluminação na
Praça Danilo de Carvalho Batista/Bairro Colina Verde? Considerando que,
essa vereadora foi procurada pelos moradores das imediações para que
interceda junto ao Poder Executivo, para que esta situação seja resolvida
em benefício de nossa cidade. A referida Praça está perigosa, no período
noturno os moradores reclamam das algazarras e gritarias de jovens que
procuram o local em razão da escuridão.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e SABESP
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), para que nos
informe se já foi solucionado o vazamento de esgoto no Bairro Barra Grande
entre a Rua Sebastião Lelis e a Travessa Maurício Lelis. Solicito ainda que
seja trocado o tubo de esgoto e o sifão que tem a função de proteger os
ambientes do forte mau cheiro que exala do esgoto e em razão do tempo
que foi colocado poderão estar deteriorados, os moradores entraram em
contato com essa vereadora reclamando que jorrava muita água no local em
razão do vazamento. Considerando que, no dia 03 de outubro (sexta-feira)
essa vereadora foi até a SABESP solicitar providências urgente para evitar
contaminação aos moradores, pois constantemente ocorre vazamento de
esgoto no bairro.

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 envie a esta Casa de Leis, o livro ponto do funcionário Josená Bijolada,
chefe de gabinete desde sua nomeação em agosto de 2019.
- que seja oficiado ao Exma. Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros,
Secretária de Educação, para que envie a esta Casa de Leis uma análise
de Vigilância Sanitária sobre a dedetização destinada as escolas municipais
em período de aula. JUSTIFICATIVA: Este vereador apresentou na sessão
anterior Requerimento que questionou a atitude da Secretaria em realizar a
dedetização em período de aula. Nesta semana vários pais de crianças matriculadas nas escolas voltaram a procurar este vereador com o questionamento de que o veneno utilizado não seria prejudicial à saúde das crianças.
- que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao Instituto Federal Campus Avaré, na pessoa da professora Maressa Vieira, coordenadora do projeto de extensão “Cozinhando e Integrando: aproveitamento
nutricional e de alimentos como ferramenta de saúde e renda”. JUSTIFICATIVA: O projeto tem como objetivo conscientizar a população, em especial mulheres em situação de vulnerabilidade, sobre a necessidade de
novos hábitos de consumo e aproveitamento dos alimentos, o que pode
ser uma alternativa para a redução das carências nutricionais e também
de economia doméstica. Atendendo a 25 mulheres semanalmente na Oficina de aproveitamento integral de alimentos do programa “Mulheres de
Avaré”.

Alessandro Rios Conforti

Ernesto Ferreira de Albuquerque

- que sejam oficiados os seguintes órgãos: ARTESP – Agência Reguladora
de Transporte do Est. de S. Paulo, Concessionária CCRSPvias e Prefeitura
Municipal, na pessoa de seus representantes, para estudem a possibilidade
de implantar melhorias, como segue: Com as alterações implantadas após
duplicação da SP 255, no que tange as entradas da cidade, trecho como a
rotatória do “Castelinho”, ganhou um fluxo maior de veículos, somando-se a
presença de estudantes do Instituto Federal e Faculdade Sudoeste Paulista, necessitando que sejam implantadas melhorias na iluminação pública,
a qual está precária, deixando evidente a falta de segurança que ocorre naquele complexo viário.

Ivan Carvalho de Melo

- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, após ouvido o Plenário, oficiar ao senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe providências junto ao setor competente, no sentido de proceder
a construção de calçada ao redor da Creche CEI Jandira Pereira, localizada na Rua Professor Joaquim Domingues Arnez, S/N – Jardim Vera Cruz .
O local citado não possui calçada, portanto os munícipes andam nas ruas.
Solicitamos que seja construída a calçada ao redor do terreno para que os
pedestres possam caminhar com segurança pelo local.

Jairo Alves de Azevedo

- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito
Costa Silvestre, para que através do setor competente seja instalado um
ponto de ônibus de fronte a praça localizada na rua Antonio Bruno no Conjunto Habitacional Duílio Gambini, pois os moradores não tem um lugar adequado para a espera do ônibus, e sabemos que o referido ponto favorece
principalmente as pessoas idosas e portadores de deficiência física que ali
residem e que ficam expostas ao tempo (sol e chuva).
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que sejam oficiados ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre e Conselho Municipal de Trânsito, para que análise
a possibilidade de fazer uma adequação do canteiro central da Avenida
Donguinha Mercadante no bairro Jardim Paineiras, os empresários instalados (MASTER AGRO) e (LAJES AVELINO) encontram-se em uma situação
constrangedora para carga e descarga pois os caminhões não conseguem
fazer as manobras necessárias para adentrarem ao pátio das empresas citadas acima.(Fotos anexas).
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito
Costa Silvestre, que através do setor competente providencie o conserto de
toda a extensão da calçada da EMEB DONA ANNA NOVAES DE CARVALHO, localizada na rua Paraná nº 2.155, bairro Braz, pois encontrasse toda
deteriorada.

- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito
Costa Silvestre, para que sejam enviados votos de parabenizações a toda
equipe do Posto de Saúde do Jardim Paineiras, pela bela e necessária
iniciativa da campanha Outubro Rosa que foi realizada na sexta-feira dia
04/10/2019 onde trouxe a presença de um grande público, sendo realizadas várias palestras referindo-se sobre o câncer de mama, diagnósticos e
tratamentos.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre para que estenda votos de parabenizações a Secretaria
Municipal de Esportes e a LIGA REGIONAL DE HANDEBOL, onde a equipe
infantil feminina da SEME Avaré venceu ontem a equipe de Agudos pelas
semifinais da Liga Regional de Handebol pelo placar de 25 a 10, e estão na
final da competição, que será na cidade de Jaú, no próximo dia 20, contra a
equipe da casa.

Marialva Araujo de Souza Biazon

- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao setor de Licitação e Contratos que, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, encaminhe a esta Casa de Leis cópia do contrato
da empresa contratada para prestar serviços médicos e de plantonistas no
Pronto Socorro Municipal.

Roberto Araujo

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOSÉ PEREIRA DE SOUSA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIANA RAMOS MACHADO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor VALDEVINO DA SILVA PEREIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ELPIDIO MARIOTTO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor GERALDO VIEIRA.

DECRETO LEGISLATIVO N º 341/2019

Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Pastor Sebastião Paz de Carvalho e dá outras providências.
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Pastor Sebastião Paz de Carvalho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com o homenageado.
Art. 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.23-13.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ aos 08 de outubro de 2.019.Francisco Barreto de Monte Neto
Presidente da Câmara		

Sérgio Luiz Fernandes
Vice-Presidente

Adalgisa Lopes Ward		
1ª Secretária 			

Flávio Eduardo Zandoná
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2019
Autoria: Verª Marialva Araújo de Souza Biazon
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 07/10/2019

CIRCULAR N º 33/2019-DG
Avaré, 10 de outubro de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
14/10/2019 - 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 14 de outubro do corrente ano,
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. 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. (vistas:
Verª Marialva)

4

EDIÇÃO 931 | AVARÉ, 11 DE OUTUBRO DE 2019

2. PROJETO DE LEI Nº 88/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 480, de 13 de outubro de 1.999
e, dá outras providências (doação p/ Fruta Cor - João Teobaldo
Barroso Gomes ME).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 88/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/
emenda)
3. PROJETO DE LEI Nº 89/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e
dá outras providências (Estância São Marcos)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 89/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Serviços, Obras e Adm. Pública.
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)
NESTA

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 07/10/2019, 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 92/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a conceder o direito real
de uso área de terras a Escola de Futebol Inter Avaré Ltda. ME (Escola Oficial do Internacional de Porto Alegre em Avaré) e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 93/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Altera o art. 8º, da Lei nº1.751, de 03 de dezembro de 2013 e dá
outras providências.

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 referente a Aprovação e Ratificação
da Lei n 2.307/2019 (Projeto de Lei nº 39/2019), que dispõe sobre
as Diretrizes Orçamentárias do Município de Avaré para elaboração da Lei Orçamentária de 2020-LDO.
Data: 30/10/2019
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 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 referente a Apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2020.
Data: 30/10/2019
Horário: 19h30min
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

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 fornecimento de medicamentos, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares
Ltda
Empenho(s): 6974, 6950, 10901/2019
Valor: R$ 4.707,60
Avaré, 11 de outubro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal 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 fornecimentos de peças, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda
Empenho(s): 12519, 15113/2019
Valor: R$ 5.109,34
Avaré, 11 de outubro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
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 peças, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda
Empenho(s): 9565/2019
Valor: R$ 771,83
Avaré, 11 de outubro de 2019
JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de serviço de arbitragem, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Esporte.
Fornecedor: E D dos Santos Eventos Desportivos EPP
Empenho(s): 891/2019
Valor: R$ 22.172,00
Avaré, 11 de outubro de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes
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 extintores, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro Ltda
Empenho(s): 10888, 2747, 2748/2019
Valor: R$ 3.749,00
Avaré, 11 de outubro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

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 extintores, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Turismo.
Fornecedor: Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro Ltda
Empenho(s): 9429/2019
Valor: R$ 788,70
Avaré, 11 de outubro de 2019
ROMUALDO FONTES
Secretário Municipal de Turismo
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de recarga de extintores e teste
hidrostático gás carbono, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro Ltda
Empenho(s): 11087, 11083/2019
Valor: R$ 290,84
Avaré, 11 de outubro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal 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 recarga e teste hidrostático de extintores,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
Fornecedor: Extinorpi Extintores do Norte Pioneiro Ltda
Empenho(s): 8857/2019
Valor: R$ 636,30
Avaré, 11 de outubro de 2019
SANDRA DE FÁTIMA THEODORO
Secretária Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia
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 hortifruti, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Esporte.
Fornecedor: Joice Ariana Schimidt
Empenho(s): 10886, 14965/2019
Valor: R$ 2.391,52
Avaré, 11 de outubro de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esporte
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 emulsão e massa
asfáltica, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 6239, 15302/2019
Valor: R$ 56.217,00
Avaré, 11 de outubro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
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Copa Escolar
tem início neste
sábado com
quatro jogos
Evento aberto ao público
acontece no Ginásio “Tico
do Manolo”

Tem início neste sábado, 12 de outubro, a
4ª Copa Escolar. O evento aberto ao público
é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).
A competição será disputada por dez equipes, divididas em dois grupos. Alunos da ETEC
Prof. Fausto Mazzola, Anglo, Matilde Vieira e
Cota Leonel A integram o Grupo A.
Já os times do Sesi 300, Maria Izabel Cruz
Pimentel, João Teixeira de Araújo, Cota Leonel
B e Instituto Federal fazem parte da chave B.
Abertura
Quatro jogos movimentam a abertura do
evento que acontece no Ginásio Municipal
“Tico do Manolo”, no Jardim Brabância.
A ETEC enfrenta o Anglo às 13 horas. Em
seguida, às 13h30min, é a vez do duelo entre
os times da Cota Leonel A e Matilde Vieira.
Maria Izabel Cruz Pimentel e João Teixeira de Araújo entram em campo às 14 horas.
Já a disputa entre SESI e IFSP, que começa às
14h30min, fecha a rodada.

ESPORTES

Avaré disputa final
na Liga Regional de
Handebol
Atletas de duas categorias
disputam etapa da
competição no dia 20
Duas equipes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) vão disputar a final da Liga Regional de Handebol.
No domingo, 6 de outubro, jogando pelas semifinais, as competidoras da categoria infantil feminino venceram Agudos por 25 a 10. Os atletas
da modalidade júnior masculino da SEME também
tiveram destaque na etapa.
As partidas decisivas serão disputadas no próximo dia 20 em Jaú. As avareenses vão enfrentar o
time da casa na ocasião. Os meninos, por sua vez,
entram em campo contra Araçatuba na final.
A SEME comemorou o resultado e parabenizou as atletas e o técnico Hélio Costa de Oliveira pelo desempenho.

EDUCAÇÃO

Espetáculo teatral reúne mais de 800 alunos no Centro Cultural
Atividade voltada para
4º e 5º anos foi realizada
em setembro
Mais de 800 alunos dos 4º e 5º anos assistiram
ao espetáculo “A Viagem de uma Estrela” encenado em setembro no palco do Auditório Elias Ward,
no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”.
A atividade do projeto “Caminhos para Cidadania” da CCR SPVias é uma parceria com a Secretaria
Municipal da Educação.
“As intervenções culturais são importantes para
o desenvolvimento lógico e criativo das crianças e
dos adolescentes. Sabemos o quanto o teatro aju-

da o aprendizado, pois enriquece a formação das
pessoas e auxilia na transformação social das comunidades”, dizem os organizadores.
Trama
Na encenação, Lucas, um aluno não muito obediente, recebe um desafio de seu professor: fazer
um trabalho sobre a importância das regras em
nossas vidas.
Ele decide então usar seu livro preferido, “O Pequeno Príncipe”, e a sua imaginação a fim de criar a
divertida história em que o protagonista é o príncipe de um planeta muito desorganizado por conta
de sua teimosia.
Para mudar essa situação, ele embarca numa
viagem na qual conhece personagens que ensinam valiosas lições para o pequeno governante.
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SOLIDARIEDADE

Cadastro de crianças para
Festa de Natal é prorrogado
Procedimento é necessário
para que participante possa
receber brinquedo
O Fundo Social de Solidariedade prorrogou até
18 de outubro o cadastro de crianças para o recebimento de brinquedos na Festa de Natal.
O evento é voltado para crianças de 0 a 11 anos.
O responsável precisa apresentar RG e CPF, comprovante de endereço, RG ou Certidão de Nascimento do filho.
A edição do ano passado contou com a presença do Papai Noel, além da distribuição de doces e
refrigerantes.
O Fundo Social de Solidariedade atende na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1842. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (14) 3731-2658.

Secretaria da Pessoa com Deficiência
doa alimentos a entidade assistencial
Mantimentos foram
arrecadados durante
I Simpósio sobre Surdez
promovido pela pasta em
setembro
A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência doou mais de 150 quilos de alimentos ao Grupo de Assistência ao Adolescente e
Desenvolvimento da Criança (GAADC).
Os mantimentos foram arrecadados durante o
I Simpósio sobre Surdez. A entidade beneficiada
mantém um coral de libras, o qual participou da
abertura do evento promovido pela pasta em setembro.
“Com esses alimentos, pudemos montar cestas
para auxiliar e suprir as necessidades mais básicas

COMUNICADO

Conselho Tutelar
divulga novo
telefone do plantão
de urgência
Órgão pode ser acionado
através do (14) 9 9639-2048;
atendimento é 24 horas

de 22 famílias”, informou a entidade.
O GAADC acolhe atualmente 48 crianças, oferecendo atividades como judô, aulas de libras, atividades recreativas e de lazer.

O Conselho Tutelar informa o novo número
do Plantão de Urgência: (14) 9 9639-2048. O
atendimento é 24 horas.
O órgão tem a responsabilidade de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente.
Já o telefone fixo da entidade permanece
o (14) 3732-1199, com atendimento das 8 às
18 horas. O Conselho Tutelar fica na Rua Rio
Grande do Norte, nº 921.
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UTILIDADE PÚBLICA

Conheça os serviços disponibilizados
pela Casa do Cidadão
Munícipe tem acesso
a microcrédito, oferta
de empregos e
capacitação em
apenas um local
Inaugurada em abril de 2018, a
Casa do Cidadão oferece dezenas de
serviços a moradores de Avaré e região de forma rápida e eficiente.
O espaço concentra toda a estrutura da Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, que disponibiliza atendimento
presencial a empreendedores e empresários, auxiliando-os tecnicamente com o objetivo de ampliar a geração de renda, as oportunidades de
emprego e o crescimento econômico
sustentável da cidade.
Para tanto, a pasta vem desenvolvendo vários projetos voltados ao
maior aproveitamento das áreas do
Parque Industrial e ao oferecimento
de infraestrutura para a instalação de
novas empresas.
Já o Procon tem a missão de defender o cumprimento do Código de
Defesa do Consumidor, seja por meio
da orientação a munícipes, fiscalização a estabelecimentos comerciais
ou através da realização de audiência
de conciliação entre as partes.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), por sua vez, é um
centro de apoio e atendimento ao
trabalhador, atendendo em média
1.600 pessoas por mês.
Disponibiliza serviços como a habilitação de seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, emissão de Carteira de Trabalho e a oferta
de oportunidades de emprego, entre
outros. O órgão atende ainda localidades como Holambra, Paranapane-

ma, Manduri, Águas de Santa Bárbara, Iaras, Cerqueira César, Arandu e
Itatinga.
Quem busca apoio para iniciar
o próprio negócio pode recorrer ao
Banco do Povo Paulista, programa de
microcrédito que oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas produtivas ou de trabalho
para capital de giro e investimento
fixo.
A proposta é promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades. Mensalmente,
o Banco do Povo Paulista atende, em
média, 150 pessoas.
Na mesma linha, a Sala do Empreendedor tem como função fomentar
os pequenos negócios no que tange à formalização e ao processo de
desburocratização, permitindo que
empreendedores locais consigam se
estabelecer no meio empresarial.
Já a 13ª Delegacia do Serviço Militar coordena e fiscaliza os trabalhos
das Juntas de Serviço Militar, atinente à regularização militar dos cidadãos de toda a região de Avaré, que
abrange 16 municípios.
A 17ª Junta de Serviço Militar, por
sua vez, é responsável pelo Serviço
Militar de Avaré, realizando o atendimento de aproximadamente 2 mil
cidadãos por ano. Os principais serviços são o alistamento e confecção de
certificados militares.
Ligado à Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, o Serviço de
Pronto Atendimento (SPA) tem a atribuição de receber, protocolar e encaminhar os documentos apresentados
ao Posto Fiscal, além de atender e
orientar o público.
Os atendimentos são referentes a
tributos como ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre s Proprie-

dade de Veículos Automotores) e
ITCMD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação).
O atendimento abrange Águas de
Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Iaras,
Itaí, Cerqueira César, Paranapanema
e Taquarituba.
Já o Sebrae Aqui promove a competitividade e o desenvolvimento
sustentável dos pequenos negócios e
estimula o empreendedorismo, além
de manter projetos que fornecem
orientação sobre obtenção de crédito ou microcrédito e o Empretec, curso voltado para o desenvolvimento
de princípios empreendedores.
Outra opção disponível é o Telecentro, cujo objetivo é combater a
exclusão digital. Ele oferece o contato
com tecnologias da informação e co-

municação, com livre acesso aos serviços disponibilizados pela internet.
Vale informar ainda que a Casa
do Cidadão recebe até dezembro o
posto de atendimento do Cartório
Eleitoral, onde é possível fazer o cadastramento biométrico sem a necessidade de agendamento.
Serviço
O espaço atende aproximadamente 4 mil pessoas por mês. “Nota-se o quão importante foi a implementação da Casa do Cidadão, que
disponibiliza atendimento diferenciado aos munícipes, oferecendo em
um só local serviços com eficiência,
qualidade e rapidez”, avalia a secretária de Indústria e Comércio.
A Casa do Cidadão fica na Rua
Bahia, nº 1580, no centro de Avaré.
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CULTURA

Compositor centenário
é homenageado com
lançamento de CD autoral

Cinema no Divã
exibe filme sobre
trajetória do
cantor Elton John
Edição aberta ao público
acontece na sexta, 18, às 19
horas, no Centro Cultural

Evento aberto ao público
acontece no sábado, 19, às
19 horas, no Centro Cultural
O Centro Cultural “Esther Pires Novaes” vai ser
palco do lançamento do disco “A Flor que Eu Colhi”, que traz músicas do compositor Benedito Berna, de 100 anos de idade.
Aberto ao público, o evento promovido pela
Secretaria Municipal de Cultura acontece no sábado, 19, às 19 horas.
Com 12 canções autorais, o trabalho traz amigos e familiares como intérpretes. Os preparativos
tiveram início em novembro de 2018. O produtor
Fernando Sanfa escreveu as partituras e fez os arranjos com base nas gravações de Berna feitas em
fitas cassetes antigas.
Além de celebrar a longevidade do poeta, o disco também expressa as origens do homenageado.
“Durante toda sua longa vida, Benedito Berna procurou ser um bom exemplo de homem cristão e traduziu
sua vida em prosas e versos que merecem ser cantados
e tocados por muitos”, afirma o filho José Miguel.
Trajetória
Filho de agricultores, o avareense Benedito
Berna trabalhou na roça quando criança e não frequentou a escola, embora tenha aprendido a ler.
Aos 12 anos, começou a tocar o violão que ganhou de um tio. Casou-se com Aparecida Ferrante

em 1942 e mudou-se para a capital, onde permaneceu por 56 anos.
Depois de voltar para terra natal em 2003, concorreu com a música “Escravo Violão” na 25ª Feira
Avareense da Música Popular (Fampop), tendo sido
apontado na época como o mais velho compositor
a participar do festival.
A composição em questão está no CD que será
lançado. Outras informações podem ser obtidas
pelos telefones (14) 9 9828-0724 ou (14) 37336633 (falar com Miguel ou Solange).

Cinebiografia do cantor inglês Elton John, o
filme “Rocketman” será exibido no projeto Cinema no Divã na sexta-feira, 18, às 19 horas, no
Centro Cultural “Esther Pires Novaes”.
O evento promovido com apoio da Secretaria Municipal de Cultura é aberto ao público.
Após a exibição, a psicanalista Neide Aoki fará
uma análise da película.
Sinopse
“Rocketman” mostra como o tímido Reginald Dwight (Taron Egerton) se transformou em
Elton John, ícone da música pop.
Desde a infância complicada, fruto do descaso do pai pela família, sua história de vida
é contada através da releitura das músicas do
superstar, incluindo a relação do cantor com o
compositor e parceiro profissional Bernie Taupin (Jamie Bell) e o empresário e o ex-amante
John Reid (Richard Madden).
Serviço
O Centro Cultural fica na Rua Ceará, nº 1507.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone é o (14) 3733-5420.

Chá dos Artistas homenageia artista
plástica Therezinha Rodrigues
A artista plástica Therezinha Rodrigues é a homenageada no 26º Chá dos Artistas. Aberta ao público,
a edição acontece na sexta-feira, 18, às 16 horas, na
Casa de Artes e Artesanato “Floriza Souto Fernandes”.
Therezinha vai apresentar ao público seu trabalho baseado no tema arte sustentável. O evento
tem o apoio da Secretaria Municipal da Cultura.

A Casa de Artes e Artesanato fica na Rua Rio
Grande do Sul, nº 1793. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3711-2586.
Sobre a artista
Natural de Avaré, Therezinha de Lourdes Rodrigues é autodidata e ministra cursos desde 2001.
Esta é sua quinta exposição.
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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 fornecimento de material descartável e
aquisição de medicamentos, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Empenho(s): 1067, 6348, 9326, 4754, 4575, 6994, 6962, 8658,
6463, 6863/2019
Valor: R$ 27.488,01
Avaré, 11 de outubro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal 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 aquisição de microcomputadores, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 11049/2019
Valor: R$ 8.844,00
Avaré, 11 de outubro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
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 microcomputadores, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Turismo.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 8917/2019
Valor: R$ 8.844,00
Avaré, 11 de outubro de 2019
ROMUALDO FONTES
Secretário Municipal de Turismo
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 bebedouro de pressão, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 13079/2019
Valor: R$ 2.127,96
Avaré, 11 de outubro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal 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 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$ 4.646,38
Avaré, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/19 – PROCESSO Nº. 278/19
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de
densitometria óssea, conforme edital.
Data de Encerramento: 13 de novembro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de novembro 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 018/19
PROCESSO Nº. 240/19
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para recapeamento asfáltico na Avenida Anápolis, Rua Francisco Cruz e Rua dos Curiós,
conforme edital.
Data de Encerramento: 14 de novembro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de novembro 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/19 – PROCESSO Nº. 270/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Aquisição de 06 (seis) SSD 25’ SATA 3.0 (6 Gb/s) 240 GB
Recebimento das Propostas: 21 de outubro de 2.019 das 10 horas
até 31 de outubro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 31 de outubro de 2.019 às 08h30min
Início da Sessão: 31 de outubro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnetlicitacoes.com.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.019
– Olga Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 074/19 – PROCESSO Nº. 271/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Aquisição de Placas de Identificação para os Equipamentos
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 24 de outubro de 2.019 das 10 horas
até 05 de novembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de novembro de 2.019 às 08h30min
Início da Sessão: 05 de novembro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnetlicitacoes.com.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.019
– Olga Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 075/19 – PROCESSO Nº. 274/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos
odontológicos para Saúde Bucal
Recebimento das Propostas: 25 de outubro de 2.019 das 10 horas
até 07 de novembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de novembro de 2.019 às 08h30min
Início da Sessão: 07 de novembro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnetlicitacoes.com.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.019
– Olga Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/19 – PROCESSO Nº. 275/19
Objeto: Aquisição de aparelho Raio X móvel – Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 31 de outubro de 2.019 das 10 horas
até 12 de novembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 12 de novembro de 2.019 às 08h30min
Início da Sessão: 12 de novembro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnetlicitacoes.com.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de outubro de 2019
– Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 077/19 – PROCESSO Nº. 280/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de toners para
Impressora Laser Monocromática Samsumg Xpress M2835DW,
Cartuchos de toner para 3000 páginas na cor preta, para impressoras da Unidade de Saúde da Família
Recebimento das Propostas: 24 de Outubro de 2.019 das 10 horas
até 05 de Novembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de Novembro de 2.019 das 08h30min
às 09h30min
Início da Sessão: 05 de Novembro 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, 10 de Outubro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/19 – PROCESSO Nº. 281/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de bebedouro industrial 50 litros coluna – Secretaria Municipal de Serviços
Recebimento das Propostas: 29 de Outubro de 2.019 das 10 horas
até 07 de Novembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de Novembro de 2.019 das 08h30min
às 09h30min
Início da Sessão: 07 de Novembro 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, 10 de Outubro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/19 – PROCESSO Nº. 282/19
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de postes sextavados
Recebimento das Propostas: 25 de Outubro de 2.019 das 10 horas
até 06 de Novembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 06 de Novembro de 2.019 das 08h30min
às 09h30min
Início da Sessão: 06 de Novembro 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, 10 de Outubro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/19 – PROCESSO Nº. 273/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de botijões de gás P-45 para uso na Piscina Municipal.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 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, 10 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/19 – PROCESSO Nº. 276/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de uniformes para o SAMU.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/19 – PROCESSO Nº. 277/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de veículo tipo pick-up para a Vigilância Sanitária.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/19 – PROCESSO Nº. 279/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de
empresa para aquisição, recarga e teste hidrostático de extintores.
Data de Encerramento: 04 de novembro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
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Data de abertura: 04 de novembro 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

Contratada: SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP
Objeto: Aquisição de balsa 12 pés – Corpo de Bombeiros
Valor Global: R$ 22.230,00 (Vinte e dois mil, duzentos e trinta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/10/2.019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/19 – PROCESSO Nº. 283/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de
empresa para efetuar mão de obra de manutenção preventiva e
corretiva em veículos da frota municipal.
Data de Encerramento: 05 de novembro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de novembro 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/18 – PROCESSO Nº 379/18 (Contrato nº
438/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa CLÍNICA MÉDICA E FONOAUDIOLOGIA SÃO LUÍS
LTDA, objetivando a realização de exames de ecocardiograma,
holter 24 horas e teste ergométrico, com prorrogação de prazo até
02 de outubro de 2.020, no valor global de R$ 63.994,20 (Sessenta
e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/19
PROCESSO Nº. 258/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de tenda tipo pirâmide para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
II 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: 24 de outubro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 24 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, 11 de outubro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Fabiano Crivelli de Ávila – 1º Sargento PM Responsável pelo Expediente Administrativo do PB do Corpo de Bombeiros 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
5.515/19 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, responsável pela aquisição de balsa 12 pés, relativa ao Pregão Eletrônico n° 066/19 –
Processo n° 248/19. Homologado em: 11/10/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços 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 MIX GLASS SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA ME objetivando o
registro de preços para eventual aquisição futura de vidros com instalação nos imóveis pertinentes a Secretaria Municipal de Serviços,
relativa ao Pregão Presencial nº. 091/19 – Processo nº. 206/19.
Homologado em: 19/09/2019.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 091/19 – Processo nº. 206/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MIX GLASS SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA ME
Valor Global: R$ 627.056,00 (seiscentos e vinte e sete mil cinquenta e seis reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de vidros
com instalação nos imóveis pertinentes a Secretaria Municipal de
Serviços
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/09/2019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 066/19 – Processo n° 248/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/18 – PROCESSO Nº 379/18 (Contrato nº
439/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa LONGEVITA – CLÍNICA MÉDICA LTDA, objetivando a
realização de exames de ecocardiograma, holter 24 horas e teste
ergométrico, com prorrogação de prazo até 02 de outubro de 2.020,
no valor global de R$ 63.994,20 (Sessenta e três mil, novecentos e
noventa e quatro reais e vinte centavos). Roslindo Wilson Machado
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/18 – PROCESSO Nº 379/18 (Contrato nº
440/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa PRÓ-VIDA AVARÉ CLÍNICA MÉDICA LTDA, objetivando a realização de exames de ecocardiograma, holter 24 horas
e teste ergométrico, com prorrogação de prazo até 02 de outubro
de 2.020, no valor global de R$ 63.994,20 (Sessenta e três mil,
novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Roslindo
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/18 – PROCESSO Nº 379/18 (Contrato nº
441/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa QUALICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – EPP,
objetivando a realização de exames de ecocardiograma, holter 24
horas e teste ergométrico, com prorrogação de prazo até 02 de
outubro de 2.020, no valor global de R$ 63.994,20 (Sessenta e três
mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 087/19 – PROCESSO Nº. 202/19, objetivando o registro de preços
para eventual aquisição futura de recarga de gás P-13 e vasilhames
para atender a necessidade da Administração Municipal, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 04/10/2019. Ronaldo
Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/19 – PROCESSO Nº. 235/19, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames de baciloscopia de escarro para atender pacientes usuários do
SUS, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
04/10/2019. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de
Saúde.

INEDITORIAIS
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS – FUNDEB AVARÉ SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03-19

O Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social CACS/FUNDEB, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Decreto nº 1427/2007, em atendimento ao Regimento Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁRIA
Nº 03-19, a ser realizada no dia DEZOITO DE OUTUBRO DE 2019
(sexta-feira), no Centro de Atendimento ao Educando “Professora
Maria José de Araújo” - CENTRINHO, localizado na Avenida Major
Rangel, 2222 – Centro, Avaré SP, às 09 horas, com a presença da
maioria dos membros.
PAUTA
I. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II. Comunicação da Presidência;
III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada
segmento;
IV. Relatório das correspondências e comunicações;
V. Ordem do dia.
Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2019
Celso Melo de Oliveira
Presidente CACS/FUNDEB

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/Abr201
Estância Turística de Avaré, aos 10 de outubro de 2019.

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, vem por meio desta, convocar todos os Conselheiros
Titulares e Suplentes da Gestão 2019-21, para a Reunião Extraordinária, que ocorrerá no dia 15/10/2019 (Terça-feira), às 09:30h, na Sala
de Reunião dos Conselhos, na Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, situada na Rua Piauí, nº 1388, Centro.
Pauta:
1- Decidir sobre pedido de impugnação referente ao resultado geral
da Eleição para Membros do Conselho Tutelar impetrado por Juliana C. S. Mira, Liliane de Melo Villen e Mariana Domingues Leite,
após a publicação do resultado da Eleição constante do Semanário
Digital Edição n° 456 de 08/10/2019.
Contamos com a presença de todos e no caso de imprevistos,
favor comunicar por escrito com antecedência através do e-mail:
cmdca@avare.sp.gov.br.
Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA
Gestão 2017-19

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
SERVIDOR - DESS
Rua Piauí, 1077– Centro – Fone: 3733-8111

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Convocamos a servidora :
MARIA TEREZINHA CONTI PAULINO – MATRÍCULA 7762 - PEB I
a comparecer no D.E.S.S., situado à Rua: Piauí nº 1077 Centro,
no dia 14/10/2019 das 8:00 às 17:00h, para tratar de assuntos de
seu interesse.
O não comparecimento será comunicado às Secretarias Municipais de Administração Educação e Saúde e, em sendo o caso,
poderá ser responsabilizado.
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
SERVIDOR – D.E.S.S.
Comissão Permanente de Readaptação Funcional
– C.P.R.F.

Relação de Emissão de Licenças da Vigilância Sanitária – SETEMBRO 2019

Rua Piauí, 1077 – Centro
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE
READAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017,
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação
Funcional C O N V O C A D O S a participarem das Reuniões da
Comissão Permanente de Readaptação Funcional que realizar-se-ão nos próximos dias 14 e 16/10/2019 a partir das 13:00h, na
Sede do D.E.S.S. - Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – sito a Rua Piauí, 1077 – Centro – Estância Turística de Avaré,
oportunidade em que serão discutidos os seguintes Processos de
Readaptação:Nºs
016/2019, 018/2019, 038/2019, 043/2019, 044/2019,
045/2019, 046/2019, 047/2019, 048/2019, 049/2019, 050/2019,
051/2019, 053/2019 e 055/2019.
Os Processos encontram-se a disposição dos Membros da Comissão na Sede do D.E.S.S. com a intenção de elucidação de
quaisquer dúvidas e manifestações que deverão ser entregues nos
respectivos dias acima elencados da reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

179/19-R.BASTOS CRUZ, 2081-2.045.009-000-EC-SOM
180/19-R.JACY COUTINHO,1261-I.013.010-000-FPF-SOM
NOTIFICAÇÕES :
1860/19-R.DONA LOLITA,880-3.290.004-000-FAL-LIMPEZA
1929/19-R.ANTONIO MARIUZZO,170-3.294.002-000-PE-CALÇADA
1948/19-R.ALFREDO JOSE ALVES-3.300.007-000-ESG-MURO E CALÇADA
1950/19-R.ANTONIO MARIUZZO-3.304.019-000-ACSC-MURO E CALÇADA
1955/19-R.CARLOS CAVINI,383- PLACAS CLD 7843 OPALA ABANDONADO
1956/19-R.RLZA MOREIRA,82-PLACAS CAL 7051 SCORT ABANDONADO
1958/19-R.ELZA MOREIRA,150-PLACAS BFI 5197 BRASILIA ABANDONADA
1963/19-R.ANTONIO MARIUZO-3.303.016-000-LAS-MURO E CALÇADA
1965/19-R.SEME JUBRAN-3.288.051-000-SMS-CALÇADA
1972/19-R.JOSE F.ALBUQUERQUE,14-C.C.O.-VEÍCULOS BANDONADOS
1978/19-R.DORIVAL LUIZ GUERRA,200-3.264.021-000-LCD-SOM
1979/19-R.JOSE A. LUTTI,262-5.403.006-000-PSCC-SOM
1981/19-R.PEDRO B.CONTRUCCI,140-4.447.016-000-JAC-SOM
1982/19-R.ALICE TEIXEIRA,36-4.646.004-000-EDLM-SOM
1982A/19-R.TONICO BOAVA,1548-3.163.009-000-LFO-SOM
1984/19-R.S.SIMÃO CIRINEU,275-4.287.002-000-UR-SOM
1986/19-R.ANTONIO MURAKOSCHI,60-5.285.012-000-MAC-SOM
1987/19-R.ROBERTO KELLER,240-5.287.002-000-AR-SOM
1988/19-R.VICENZA,86-H.009.015-000-MBPC-SOM
1989/15-R.MUNTAHA B.U.LOPES,275-4.669.009-000-VAF-SOM
1991/19-R.DOS PIONEIROS,511-F.009.009-000-MP-SOM
1993/19-R.DICO MERCADANTE,345-I.013.020-000-CLR-SOM

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária Sindicato Rural de Avaré

Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados do
Sindicato Rural de Avaré, quites e em pleno gozo de seus direitos
Estatutários, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 16 de outubro de 2019, as 9:00 horas, na Sede Social a
Rua Rio de Janeiro ,1723 nesta cidade de Avaré com a seguinte
Ordem do Dia: a-) Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia Anterior:b-) Discussão e Votação do Relatório, Balanço Geral de Contas dos Exercícios de 2017 e 2018, com respectivo parecer do Conselho Fiscal.
Não havendo número de Associados presentes para realização da
Assembleia em primeira convocação, ficando a segunda para as
9:30 horas do mesmo dia e local.
Avaré,09 de outubro de 2019.
Pedro Luiz Olivieri Lucchesi
Presidente

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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SAÚDE

Atendimentos da UBS Jardim Brasil
serão transferidos para o Santa Elizabeth
Mudança acontece a partir de
terça-feira, 15; unidade vai passar
por reforma
A partir de terça-feira, 15, por motivo de reforma, os atendimentos da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Brasil serão
transferidos para a Unidade de Saúde da Família (USF) VIII “Dr.
João Carvalho” (Santa Elizabeth), localizada na Rua Saul Bertolacini, s/nº.
A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que o médico cardiologista Rafael Nardinelli atenderá na UBS Ipiranga,
localizada na Rua Abrahim Dabus, s/nº. As consultas agendadas serão mantidas.

MEIO AMBIENTE

Curso gratuito de compostagem
está com inscrições abertas
Atividade que
começa no dia 23 é
uma parceria entre
Prefeitura e IFSP
Parceria com o campus local do
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está
com inscrições abertas para a segunda turma do Curso de Compostagem
e Vermicompostagem de Resíduos
Sólidos.
Há 25 vagas disponíveis. A compostagem é uma técnica que transforma matéria orgânica em adubo
natural, que pode ser usado na agricultura, jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos.
As aulas gratuitas acontecem às
quartas-feiras, das 8 às 12 horas, a
partir de 23 de outubro na Sala Verde
Sabiá, localizada na sede da pasta. A

carga horária é de 40 horas (metade
a distância).
Inscrições
Interessados devem fazer a inscrição na secretaria do IFSP de
segunda a sexta-feira, das 10 às
19h30. É preciso ter cursado o ensino fundamental.
São exigidos ainda o formulário de inscrição preenchido, questionário socioeconômico preenchido, 1 foto 3x4, cópia do RG e
CPF e cópia do comprovante de
endereço recente com CEP. Para
candidatos menores de 18 anos,
é necessário apresentar RG e CPF
do responsável legal.
O IFSP fica na Avenida Professor
Celso Ferreira da Silva, nº 1333, Jardim Europa. O telefone é o (14) 37310300.
Já a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente está localizada na Rua Pernambuco, s/n, no Horto Florestal. Informações pelo (14) 3732-1225.

TRIBUTO

Prazo para solicitar
isenção no IPTU termina
no dia 31 de outubro
Interessado deve cumprir requisitos
previstos em lei para receber benefício
Termina no dia 31 de outubro
o prazo para solicitar a isenção no
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020.
Podem se habilitar aposentados, pensionistas ou pessoas com
deficiência incapacitante atestada
e comprovada por profissional habilitado, que tenham renda familiar
de até dois salários mínimos e sejam proprietários de imóvel com
área edificada de até 100 metros
quadrados.
Quem também pode solicitar o
benefício é o portador de síndrome da imunodeficiência adquirida
(AIDS) ou portador de neoplasia
maligna atestada e comprovada

por profissional habilitado, tenha
renda familiar de até dois salários
mínimos e seja proprietário de
imóvel com área edificada de até
100 metros quadrados, ou residente em imóvel de propriedade de
parentes em primeiro grau em linha reta ou de parentes em segundo grau em linha colateral, ou cônjuge ou companheiro, em ambos
os casos, comprovados por meio
de laudo social, de imóvel com
área de até 100 metros quadrados.
O interessado deve protocolar
o requerimento no Centro Administrativo Municipal, que fica na
Rua Rio Grande do Sul, nº 1810. O
telefone é o (14) 3711-2533.

