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LEGISLATIVO
MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
17 de FEVEREIRO de 2020
MOÇÃO

Sérgio Luiz Fernandes- Vice- Presidente, e outros

- que seja consignado em Ata dos nossos trabalhos os VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Corpo de Bombeiros de Avaré, pela brilhante atuação na cidade de Botucatu, por ocasião das fortes chuvas ocorrida
naquele município no dia 10 de fevereiro p.p., onde uma equipe de Avaré
se deslocou para ajudar nas buscas de um carro que havia sido levado pela
correnteza, com 3 pessoas em seu interior, vindo a localizar posteriormente
as 3 pessoas, porém sem vida. Diante da tragédia que assolou o município
de Botucatu, esse resgate foi em uma área de extrema complexidade. Por
todo o esforço realizado pelos abnegados policiais militares que compõem
nosso amado Corpo de Bombeiros, a Câmara Municipal de Avaré, RECONHECE, através desta Moção os relevantes serviços prestados por essa relevante Corporação. Que sejam devidamente cientificados e homenageados
por esta Casa de Leis, os seguintes integrantes do Corpo de Bombeiros:
1º Sargento PM FABIANO CRIVELLI DE AVILA, os Cabos PM ANDRÉ BENEDITO DE ARRUDA e TIAGO RAMON LEME e o Soldado PM DANIEL
SOARES FILHO.

INDICAÇÕES

Sérgio Luiz Fernandes- Vice- Presidente

- para que através do Setor de Fiscalização, dentro das possibilidades e
atendendo ao pedido de munícipe, para que seja notificado a regularizar devidamente a calçada o proprietário do imóvel localizado à Rua Nazareth nº
155, esquina com a Rua Jânio Quadros, haja vista a reclamação de calçada
irregular e com mato, sendo que, devido ao mato os cachorros e ou outros
animais utilizam para fazer as suas necessidades.

Adalgisa Lopes Ward-1º Secretária

-por meio do setor competente, para que providencie cartazes nos Postos de
Saúde com informações sobre o descarte de medicamentos vencidos e as
cartelas vazias para que a população se inteire da necessidade do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na Rua Ciro de Júlio em frente ao número 131.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para instalação de
acessibilidade em todas as vias públicas do Município.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a Lei
Municipal, o proprietário do terreno localizado na Rua Elizabeth de Freitas
confluência com a Rua dos Expedicionários/Bairro Alto da Colina, para que
realize limpeza e manutenção.
-por meio do setor competente, para que realize recuperação do leito carroçável da avenida Madre Paulina.
-por meio do setor competente, para que reponha o cestão de lixo da Barra
Grande.
-por meio do setor competente, para que viabilize em acordo com as Empresas prestadoras de energia, telefonia e internet a cuidar das ligações e evitar
trechos de fiação caída ou enroscados.
-por meio do setor competente, para que realizem limpeza em todas as galerias da cidade, para evitar acúmulo de sujeira.
-por meio do setor competente, para que realize fiscalização na Obra do
jardim Califórnia.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência
o reajuste inflacionário dos Servidores Públicos. Considerando que, o direito
dos servidores tem que ser respeitado.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a Lei Municipal o proprietário do terreno localizado na Rua Elizabeth Jesus de Freitas
ao lado do número 155/Bairro Alto da Colina, para que realize limpeza e
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realiza recuperação do leito carroçável da Rua Francisco Cruz, via que dá acesso ao Condomínio Reserva do
Horto e da Colônia Fraternidade.
-por meio do setor competente, para que realize a recuperação do leito carroçável na Rua João Contrucci/Bairro Alto da Colina.
-para que realizem estudos no sentido de adequar a adoção das diretrizes do
Sistema de Acreditação Hospitalar como forma de avaliação e certificação da
qualidade dos serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de pavimentação em todas as vias do Bairro Terras de São José.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de possibilitar a gratuidade no transporte municipal para usuários do sistema de
saúde em tratamento contínuo.

Ivan Carvalho de Melo

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor
competente seja realizado a manutenção do leito carroçável - operação tapa
buracos, na Av. João Manoel Fernandez por toda sua extensão.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente em caráter de urgência que realize
o concerto de buracos localizado na Rua Sergipe com a rua Luigi Talamonti.”

-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que realize o concerto de buracos localizado na Rua Simão de Oliveira Lima — 79, no Bairro Vila Três Marias.”
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente seja realizado a manutenção do leito carroçável - operação tapa buracos, na Rua
Joséfa Amici - Parque Industrial Jurumirim por toda sua extensão.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que realize o conserto de buracos localizado na Rua Dona
Carmem Dias Faria — 2900, no Bairro Alto.”
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que realize o conserto de buracos localizado na Rua Bela
Vista — 221, 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 Avenida Prefeito Misael Euphrásio Leal, 347
- Jardim América.

Jairo Alves de Azevedo

- para que através do Departamento competente providencie o conserto de
um buraco existente na rua Catarina Luchesi de Oliveira defronte ao nº 196,
pois vem causando transtornos para as pessoas que transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente providencie o conserto de
um buraco existente na rua: Zico de Castro de fronte ao nº 710, pois vem
causando transtornos para as pessoas que transitam pela mesma.
- para que através do Departamento competente providencie o conserto
de buracos na Av. Donguinha Mercadante, no bairro Jardim Paineiras, pois
os buracos vem causando transtornos para as pessoas que transitam pela
mesma.
- para que através do Departamento competente providencie a limpeza (capinagem) d a calçada na rua: FRANCISCO JORGE DE LIMA, no bairro Vila Martins
III isso está dificultando muito a passagem dos pedestres forçando que transitem
pelo meio da rua causando perigo para os outros e a si mesmo.
- para que através do Departamento competente providencie o conserto de
uma lâmpada na Av. João Silvestre de fronte ao nº 1401, pois vem causando
transtornos para as pessoas que transitam a noite pela mesma, causando
também insegurança aos munícipes.
- para que através do Departamento competente providencie a passada da
máquina patrol na Av. Donguinha Mercadante, no bairro Jardim Paineiras,
pois esse trecho que se encontra sem pavimentação com difícil acesso faz
com que as pessoas transitem pela contra mão.

Roberto Araujo

- para que através do Departamento competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Av. Carmen Dias Faria, próximo
ao antigo Supermercado Di Sole, visto que lá existem buracos causando
transtornos aos moradores da redondeza e aos usuários da referida via.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor PAULO SERGIO SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora IRACEMA RODRIGUES ROSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOSÉ LUIZ GUELFI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor ORLANDO DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor SERGIO CLARES ERNANDES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor ADRIANO SANTOS DE JESUS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora CLEIDE DE LOURDES FURTADO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora BENEDICTA AYRES DIAS QUINTILIANO.

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

- que seja oficiado com votos de aplausos e parabenizações, o Departamento Esportivo da AAA (Associação Athlética Avareense), na pessoa de
seu Diretor esportivo Sr. Carlos Alberto Bejega, com a coordenação do Sr
Carlos Alberto Donato, extensivo a toda a equipe do Camisa 10, bem como
a diretoria Executiva, na pessoa do Sr. Auro Carvalho, pela realização da 58ª
edição do Campeonato Popular de Férias de Futsal.
.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente

- que seja oficiado a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura,
Setor de Fiscalização e Policia Militar Ambiental solicitando as suas manifestações referente a publicação/pedido de uma cidadã avareense (segue
anexo), a qual relata a venda de animais vivos em feiras ou outros locais do
nosso município. Solicito por gentileza a manifestação quanto a legalidade
ou não dessa atividade.

Adalgisa Lopes Ward-1º Secretária

- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria
Municipal da Educação, para que informe esta Casa de leis, quais providências estão sendo tomadas em relação a Creche Alzira Pavão, que em
decorrência das chuvas vem sofrendo alagamento e as crianças não podem
ficar na creche. Considerando que, no dia 20 de março de 2017, através do
requerimento nº 200/2017 (em anexo) essa vereadora solicitou providências
quando houve forte chuva na cidade, a referida Creche ficou alagada e as
crianças eram transportadas de uma sala para outra no colo das funcionárias
e professoras.
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Como até os dias de hoje a situação ainda perdura, quais providências estão
sendo tomadas para que o problema seja resolvido?
- 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 quando vai terminar a Reforma da EMEB
Antonio Salim Curiati, sendo que essa vereadora está sendo questionada
pelos pais dos alunos que estão distribuídos em várias Unidades Escolares.
Considerando que, em contato com os pais e alunos percebe-se a preocupação dos mesmos que a reforma da EMEB Antonio Salim Curiati seja
concluída o mais rápido possível para tranqüilidade de todos.
-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: Que trabalho será desenvolvido durante
a Semana de Carnaval sobre a coleta seletiva em nosso Município? Considerando que, de acordo com a Lei Municipal nº 46/2018 de autoria da Vereadora Adalgisa Ward, que institui no Calendário Oficial da Semana da Conscientização sobre a importância da coleta seletiva no Município de Avaré.
Quais Campanhas de informação, orientação e educação dos cidadãos estão sendo elaboradas com o objetivo de fomentar a Coleta Seletiva?
-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 encaminhe a esta Casa de Leis relatório completo da
reforma do Posto de Saúde do Bairro Alto, bem como Notas Fiscais, Ordem
de Pagamento para a Empresa responsável pela reforma, etc.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, reiterando o Requerimento nº 1133/2019 e 1312/2019, até o
momento sem resposta, para que nos informe qual a razão da falta de Iluminação na Praça Danilo Batista Carvalho/Bairro Colina Verde? Considerando
que, essa vereadora foi procurada pelos moradores circunvizinhos para que
interceda junto ao Poder Executivo, para que essa 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.

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário

VISANDO INSTALAR BRAÇOS DE LUMINÁRIAS EM 03 (TRÊS) POSTES
LOCALIZADOS NA ENTRADA DO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ, onde
supostamente já existe rede de energia elétrica, visto que um quarto poste localizado também na entrada do mencionado bairro já detém braços de
luminárias, inclusive em certo período do ano passado se mantinha aceso,
porém na última visita que realizei ao referido bairro, no dia 16/02/2020 também se encontrava apagada, deixando o local com baixa segurança pública
durante o período noturno.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no sentido de informar se é
possível NIVELAR O TAMPÃO DO BUEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA
SANTA BARBARÁ NO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO
DE AVARÉ, tendo em vista existir um bueiro muito acima do nível da pavimentação asfáltica, podendo provocar acidentes de natureza diversas. Segue fotos em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado a ARTESP no sentido de informar, com base
na legislação vigente e no atual contrato de concessão da Rodovia SP 255,
DE QUEM É A RESPONSABILIDADE EM INSTALAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS PONTOS DE ÔNIBUS NA RECÉM DUPLICADA RODOVIA SP255,
tendo em vista que a inexistência da referida iluminação, smj, deixa o local
com riscos quanto a segurança dos usuários.

Antonio Angelo Cicirelli

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao setor de Recursos Humanos, que encaminhe a esta
Casa de Leis o rol de servidores os quais fizeram hora extra na 51ª EMAPA
– Exposição Agropecuária Municipal de Avaré – discriminando o servidor,
qual o valor pago a cada um, bem como a forma de pagamento de tais horas.

Carlos Alberto Estati

-voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MACIEL CORRÊA ocorrido em Avaré, no dia 16 de fevereiro 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.

Jairo Alves de Azevedo

-votos de parabenização a ACIA- Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré, estendo a sua diretoria e a seu presidente Cassio Jamil
Ferreira, pela finalização da Campanha “Natal Feliz” que contemplou vários
consumidores de Avaré e região tendo sua maior premiação um carro zero,
fomentando assim o comércio de Avaré.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística de Avaré, Diego Beraldo, para que encaminhe a esta Casa de Leis uma
planilha detalhada com os funcionários da pasta assim como a referência
salarial de cada um e a sua respectiva função.
-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 a justificativa administrativa para não conceder aumento salarial justo aos funcionários públicos.
-que seja oficiado a Exma. Sra. Secretária Municipal da Educação, Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros, para que informe a esta Casa de Leis
qual a previsão para chegada dos uniformes e material escolares distribuídos
pela Prefeitura.
-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 quais foram as medidas tomadas neste Governo para
diminuir os problemas das enchentes na cidade.

- seja oficiada a Cia Saneamento Básico Est. S Paulo (SABESP), localizada
na Rua Anacleto Pires, nº 1655 - Vila Três Marias, Avaré/SP. para que retorne ao local onde iniciados os reparos na rua Alvaro Lemos Torres, defronte
ao nº500, que não foram finalizados, pois após o conserto e reparos é de
obrigação da empresa citada acima, cobrir o local com massa asfáltica. Essa
situação vem causando insatisfação aos moradores e pessoas que utilizam
dessa via. (FOTOS).
- que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES” ao Empresário Paulo, da Escolinha de futebol “Internacional de Avaré SP”, ao coordenador Paulinho Iacanga, Rogério, treinador
do sub 13, Alex treinador do sub 17 e Vinicius treinador do sub 11, ambos
integrantes do time UNIAO DE IACANGA, formados por empresários da
cidade de IACANGA SP e Região, que disputará o campeonato paulista nas
categorias citadas acima. Parabéns pela Avaliação Técnica Campeonato
Paulista, onde tivemos 340 inscritos para o mesmo realizado no dia 15 e 16
de fevereiro no campo de futebol do bairro Jardim Paineiras. Dessa avaliação foram selecionados 12 atletas com a perspectiva de ser aproveitados 5
meninos para esse campeonato. Que sejam oficiados a todos no endereço:
Celso Ferreira, nº 684- Jardim Europa I, Avaré SP (ESCOLA DE FUTEBOL
INTERNACIONAL)

Alessandro Rios Conforti

-considerando os termos do Requerimento nº 604/2019; considerando a
resposta ao referido Requerimento através do Ofício nº 583/2019-CT; considerando a fala do Sr. Flávio Silva de Oliveira Souza no uso da Tribuna Livre
nesta Casa de Leis na Sessão Ordinária do dia 10/02/2020; considerando as
várias reclamações recorrentes acerca do Transporte Escolar Municipal no
sentido de ter os alunos, os quais são crianças cuja faixa etária vai de 7 a
10 anos de ter de deixar suas residências por volta de 04horas/04h30min da
manhã e muitas retornando por volta de 14horas/14h30min; considerando
que muitas dessas crianças acabam permanecendo horas dentro do ônibus
até que possam chegar tanto à escola quanto ao lar; considerando que tais
horas têm causado cansaço nesses estudantes e, consequentemente vem
causando queda significativa em seu rendimento escolar, posto sentirem
muito sono devido ao horário que acordam e o que retornam à casa; considerando tratar-se de crianças que são matriculadas nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, entre o 1º e o 5º ano; considerando ser esta a fase de
maior importância no aprendizado e desenvolvimento intelectual, posto tratar-se da fase de alfabetização e desenvolvimento de coordenação motora,
raciocínio e habilidades; considerando que nessa etapa da vida estudantil
necessita a criança de maiores cuidados, atenção e condições favoráveis ao
desenvolvimento da sua base escolar e conhecimentos prévios; considerando o ofício supracitado (583/2019-CT) em que o Conselho Tutelar afirma no
mesmo que as secretarias se comprometeram em fazer reunião para tomar
providências em relação ao assunto; que sejam oficiados o Ministério Público do Estado de São Paulo e Conselho Tutelar para que, ante tal situação
de deficiência no oferecimento do Transporte Escolar por parte da Secretaria
Municipal da Educação de Avaré, tomem ciência e possíveis providências no
sentido de sanar tal situação.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao Secretário de Fazenda, Sr. Itamar Araújo e a Chefe
da Tesouraria, Sra. Ana Lúcia de Souza Vilhena Fragoso, que os mesmos
encaminhem a esta Casa de Leis cópia do extrato bancário da Conta Folha
de Pagamento do Banco Santander no período de 01/02/2020 a 15/02/2020.
-considerando o artigo 21 da Lei Municipal nº 2248/2018; considerando os
Requerimentos nº 226/2019; que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que informe esta Casa de Leis quando pretende enviar projeto de lei a fim de regulamentar a lei supracitada bem como
a situação dos taxistas e demais motoristas de aplicativo em nossa cidade.

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível DESLOCAR EQUIPE
DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA DE TERRA VISANDO APLANAR AS
RUAS DE TERRA DO BAIRRO SANTA RITA, tendo em vista que fui procurado por morador que narrou suas dificuldades, onde após as constantes
chuvas, as ruas de terra ficaram danificadas, dificultando a passagem de
veículos, necessitando de manutenção simples e rápida no referido local.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível DESLOCAR EQUIPE
DE MANUTENÇÃO NA AVENIDA SANTA BARBARA NO BAIRRO TERRAS
DE SÃO JOSÉ VISANDO RETIRAR O EXCESSO DE AREIA QUE ENCONTRA-SE NA ESQUINA DA AVENIDA BANNWART, tendo em vista que estive
no local ontem e constatei possível risco de acidentes devido a grande quantidade de areia acumulada no referido trecho. Segue foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 1241, em 04/11/19
solicitei informações sobre a possibilidade de deslocar equipe de Iluminação
Pública na entrada do Bairro Terras de São José visando proporcionar melhorias na iluminação pública do local. Levando em consideração ausência
da prestação de serviços e ausência de resposta oficial, solicito novamente
informações se é possível DESLOCAR EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
VISANDO INSTALAR BRAÇOS DE LUMINÁRIAS EM 03 (TRÊS) POSTES
LOCALIZADOS NA ENTRADA DO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ, onde
supostamente já existe rede de energia elétrica, visto que um quarto poste localizado também na entrada do mencionado bairro já detém braços de
luminárias, inclusive em certo período do ano passado se mantinha aceso,
porém na última visita que realizei ao referido bairro, no dia 16/02/2020 também se encontrava apagada, deixando o local com baixa segurança pública
durante o período noturno.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 1241, em 04/11/19
solicitei informações sobre a possibilidade de deslocar equipe de Iluminação
Pública na entrada do Bairro Terras de São José visando proporcionar melhorias na iluminação pública do local. Levando em consideração ausência
da prestação de serviços e ausência de resposta oficial, solicito novamente
informações se é possível DESLOCAR EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Marialva Araujo de Souza Biazon
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Roberto Araujo

-seja oficiado o Conselho Municipal de Trânsito para que estudem a possibilidade de implantar uma lombada na Rua Vereador Paulo Ward – Bairro:
“Vila Jardim”, com a finalidade de melhorar o trânsito, pois os veículos estão
trafegando em alta velocidade por aquela via pública.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARGARETH DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA JUBERTE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARLI APARECIDA TILGER SELMINE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora CLEUSA DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor GERALDO PIRES DA SILVA.

RESOLUÇÃO Nº 427/2020

(Dispõe sobre aprovação do relatório da CPI 002/2019 e dá outras
providências.)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,
Considerando a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 002/2019,
RESOLVE:Artigo 1º - Fica aprovado na sua integralidade o relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito nº 002/2019, devendo ter os
encaminhamentos recomendados.
Artigo 2º - Eventuais despesas com a presente Resolução correrão
por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos 18 de fevereiro de 2020.
Francisco Barreto de Monte Neto
Presidente da Câmara		

Sérgio Luiz Fernandes
Vice-Presidente

Adalgisa Lopes Ward		
1ª Secretária 			

Flávio Eduardo Zandoná
2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.
Projeto de Resolução nº 02/2020
Autoria: Comissão Parlamentar de Inquérito 002/2019
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão Ordinária de 17/02/2020.

ATO DA MESA Nº 04/2020

(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré nos dias 24 e 26 de fevereiro, durante
os festejos do Carnaval 2020 e dá outras providências)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A:Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas dependências da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, nos dias 24
(período integral) e 26 de fevereiro de 2020 até às 13h00min.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 17 de
fevereiro de 2.020.
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.

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 17/02/2020, 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 10/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 100.000,00 - SEMADS)

• Projeto de Lei nº 11/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 138.968,52 - SEMADS)
• Projeto de Lei nº 12/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 19.741,95 SEMADS)
• Projeto de Lei nº 13/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 188.923,25 - SEMADS)
• Projeto de Lei nº 14/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 345.276,07 - SEMADS)
• Projeto de Lei nº 15/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 9.283,07 - SEMADS)
• Projeto de Lei nº 16/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 756,53 - SEMADS)
• Projeto de Lei nº 17/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Altera a redação do § 2º do art. 7º e revoga o § 3º do art. 7º, ambos
da Lei nº 1.283, de 17 de novembro de 2.009, e dá outras providências (Regime Adiantamento)
• Projeto de Lei nº 18/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 1.352.083,52 - RPPS Avareprev)
• Projeto de Lei nº 19/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 1.286.878,17- SEMADS)
• Projeto de Lei nº 20/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 150.578,36 - Secretaria Municipal da Saúde)

INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal do Idoso – CMI

Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 28/02/2020
às 09:00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sito a Rua
Ceará, n.º 1.393, Centro Avaré.
Pauta:
* Relatórios Circunstanciados das Entidades;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Fevereiro 2020.
____________________________
Cíntia de Cássia Batista Brisola
Presidente do CMI

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei
Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 27/02/2020
(quinta-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sito a Rua Ceará, n.º
1.393, Centro Avaré.
Pauta:
– Relatórios Circunstanciados;
– Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Fevereiro de 2020.
Gláucia Regina Fávero Hoffmann
Presidente do CMAS
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de novembro de
2017, CONVOCA seus conselheiros, Titulares e Suplentes e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados no desenvolvimento
turístico do Município para comparecerem à Reunião Ordinária,
a ser realizada no próximo DIA 27 de FEVEREIRO de 2020, na
Secretaria Municipal de Turismo situado na Rua Pernambuco s/
nº, em primeira chamada às 17:00 hs, com a maioria simples de
seus membros, e em segunda chamada às 17hs15, com qualquer
quórum, independente da proporcionalidade de sua constituição,
para deliberar sobre a seguinte PAUTA: 1- INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO E SECRETARIA DO COMTUR (ofícios
recebidos e enviados), 2- PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO
CALENDÁRIO DE 2020, e demais assuntos, deliberativos ou não,
mas de interesse do colegiado de turismo; encerramento.
Avaré, 18 fevereiro de 2020.
Vilma Zanluchi
1º Secretária Executiva

COOMAPEIXE
Cooperativa dos Piscicultores do Médio
e Alto Paranapanema

R. Donguinha Mercadante, 2.281 – Jd. Paineiras - CEP: 18.705-650
Estância Turística de Avaré-SP - CNPJ 10.650.044/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 2020
1ª, 2ª e 3ª Convocações

O Presidente da Cooperativa dos Piscicultores do Médio e Alto
Paranapanema – COOMAPEIXE, CNPJ nº 10.650.044/0001-10,
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
sob o nº 35400097612, infra-assinado, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o Estatuto Social, especialmente o artigo
17 - caput, CONVOCA todos os cooperados em condições de votar
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 2020, a
ser realizada no dia 28 de março de 2020, sábado, em sua sede
social, situada à Av. Donguinha Mercadante, nº 2281, em AVARÉ
SP, às 14:00 hrs., em primeira convocação, com a presença de 2/3
do seu quadro de cooperados, e, não havendo número legal, continuam todos convocados, em segunda convocação, para as 15:00
hrs., no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um
do quadro de cooperados, e não existindo ainda “quorum” legal a
Assembleia se instalará, em terceira convocação, ás 16:00 hrs., no
mesmo dia e local, com o mínimo de 10(dez) cooperados, valendo
registrar, para efeito de “quórum”, que o número de cooperados,
atualmente, é de 20 (vinte) membros, a fim de deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
1.Apresentação e votação do Relatório de Gestão do Conselho de
Administração – 2019;
2.Prestação de contas do Exercício 2019, com parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Balanços Financeiro e Patrimonial;
b) Demonstrativo dos resultados - conta Sobras e Perdas;
3.Destinação das Sobras e Rateio de Perdas;
4.Eleição e posse imediata do Conselho Fiscal para mandato de
01 ano;
5.Eleição e posse imediata do Presidente do Conselho Fiscal;
6.Admissão de novos cooperados e solução para os antigos excluídos;
7.Outros assuntos de interesse da COOMAPEIXE que forem oportunos.
Estância Turística de Avaré (SP), 19 de fevereiro de 2020.
ARTUR HENRIQUE VEIGA BENINI
Presidente

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 005/2020
		

- REITERAÇÃO

Avaré, 17 de fevereiro de 2020.
Considerando que os servidores abaixo relacionados faltaram injustificadamente, conforme noticiado pelo responsável do setor,
através da CI nº 558918/2020, correspondente apuração de frequência do mês de Dezembro de 2019, sem qualquer justificativa
legal da parte dos servidores e não foram localizados por ocasião
da notificação de 27 de janeiro p.p.,
Ficam notificados a comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos de imediato, para que sejam adotadas as providências
legais e regularização da situação funcional, mediante apresentação do documento comprobatório do “motivo da falta” previsto na
LM 31595 (Estatuto).
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
				
Secretaria			Serviços
Local de Trabalho		
Varrição
Servidores notificados
Alberto Luiz de Alencar
			Vinícius Vaz Vieira
			Carla Marques
			
Glauco Roberto Ribeiro Bertoco
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 004/2020

		

Avaré, 17 de Janeiro de 2020.
Ilmo (a).Sr (a).
Local de Trabalho : Secretaria Municipal da Educação
Nesta
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando que V.SA. está faltando injustificadamente, conforme noticiado pelo responsável do setor, através da CI nº
002395/2020/Educação, desde 10/01/2020, após alta de licença
saúde concedida em 13/01/2010, sendo encaminhada para retorno
as funções do cargo de Monitor, apresentação n º012/2020 , e sem
qualquer justificativa legal de sua parte;
Considerando que o Requerimento de nº000312/2020,onde V.Sª.
requer licença sem remuneração a partir de 09/01/2020, cujo pedido foi tratado através do Processo/Expediente 12/2020, concluso
“INDEFERIDO” para ciência de V.SA. serve o presente para notificá-lo (a) , a comparecer no Departamento de Recursos Humanos
no prazo de 02 (dois) dias uteis.
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS

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

104/20-R.EMILIO LOMBARDI,229-5.265.026-000-RAS-SOM
105/20-R.AMAZONAS,867-1.093.001-000-RAB-SOM
106/20-R.TONICO DE CASTRO,1548-13.451-LFO-SOM
107/20-R.JULIO J. DA ROCHA,216-4.452.017-000-BA-SOM
108/20-R.JOSE ALARCÃO, 86-4.417.008-000-SRR-SOM
109/20-R.MATO GROSSO-6867-SABESP-BURACO
110/20-AV.SANTA BÁRBARA-6867-SABESP-BURACO
112/20-R.SANTOS DUMONT-5.350.018-000-DIFIORI-LIMPEZA
113/20-R.SÃO MANOEL-5.001.008-000-APA-LIMPEZA
114/20-R.DOMINGOS ROBERTI-5.001.010-000-APA-LIMPEZA
115/20-R.DOMINGOS ROBERTI-5.001.011-000-APA-LIMPEZA
116/20-R.DOMINGOS ROBERTI-5.001.012-000-APA-LIMPEZA
117/20-R.DOMINGOS ROBERTI-5.001.009-000-APA-LIMPEZA
118/20-AV.PAULO R.L.WARD-5.001.013-000-APA-LIMPEZA
119/20-AV.PAULO R.L.WARD-5.001.014-000-APA-LIMPEZA
120/20-AV.PAULO R.L.WARD-5.001.015-000-APA-LIMPEZA
121/20-AV.SANTA BARBARA-6867-SABESP-BURACO
122/20-RUA PIAUI-6867-SABESP-BURACO
NOTIFICAÇÕES
188/20-R.HERMINIA CAVEZALI-4.157.030-000-MPO-LIMPEZA
193/20-R.CARVALHO PINTO-5.022.013-000-APA-LIMPEZA
195/20-R.ELIAS BONASSAR-5.179.002-000-PADC-LIMPEZA
196/20-R.ELIAS BONASSAR-5.179.003/04/05/06-WAF-LIMPEZA
201/20-R.SAO PAULO,700-1.101.018-000-LFF-LIMPEZA
206/20-R.MONACO-4.261.024-000-MCAC-LIMPEZA
212/20-R.JOÃO DIAS AYRES-3.102.031-000-LCB-LIMPEZA
213/20-R.SERGIPE, 1301-1.017.03-000-HL-LIMPEZA
214/20-R.MONACO-4.261.014-000-ASA-LIMPEZA
217/20-R.SERGIPE-1.016.012-000-EC-LIMPEZA
218/20-R.KRAKOVIA-4.411.012-000-MASL-LIMPEZA/M/C
225/20-R.JOÃO CARVALHO-4.326.034-000-TAL-LIMPEZA
226/20-R.JOÃO CARVALHO-4.326.035-000-MLTG-LIMPEZA
230/20-R.BENEDITO F. DA SILVA-4.334.025-000-HCL-LIMPEZA
231/20-R.BENEDITO F.DA SILVA-4.334.027-000-JFS-LIMPEZA
234/20-R.BENEDITO F.DA SILVA-4.334.019/18-MB-LIMPEZA
238/20-R.LUIZ BRUNO-3.138.039-000-HRN-LIMPEZA
239/20-R.SERGIPE-1.016.010-000-JCS-LIMPEZA
240/20-R.ADELINO A. FERREIRA-3.138.039-000-IA-LIMPEZA
241/20-R.ZICO DE CASTRO,700-3.166.014-000-OM-LIMPEZA
253/20-R.FERNANDO A. TAMASSIA-3.174.018-000-CAN-LIMPEZA
260/20-AV.TRES MARIAS,797-4.146.005-000-TELEFÔNICA-LIMPEZA
263/20-R.ZICO DE CASTRO,309-3.169.008-000-IEQ-SOM
264/20-R.R.GRANDE DO NORTE,1578-1.074.019-000-AP-SOM
265/20-AV.PINHEIRO MACHADO,310-2.062.018-000-SM-SOM
267/20-R.AMAZONAS,394-3.076.011-000-WRG- LIMPEZA
268/20-R.SANTA DONATA,81-3.195.017-000-BAB-SOM

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR – D.E.S.S.
Comissão Permanente de Readaptação Funcional – C.P.R.F.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional, organizada pelo Decreto nº 5.732 de 31 de
Janeiro de 2.020, vem C O N V O C A R os servidores abaixo relacionados a comparecerem na sede do
D.E.S.S – Departamento de Saúde e Segurança do Servidor, sito a Rua Piauí, nº 1077 – Centro para
serem Avaliados pela Equipe Multidisciplinar a fim de instruir os Processos de Readaptação Funcional, a
saber:
Proc.

SERVIDOR

ASSIST.SOCIAL ENFERMAGEM FISIOTERAPIA

PSICOLOGIA

MÉDICA

067/2019 Vinícios Humberto Nunes

27/02 – 13:30h

04/03 – 13:30h

26/02 – 14:00h

27/02 – 14:00h

05/03 – 9:30

020/2.020 Grasiela Dias

27/02 – 14:00h

04/03 – 14:00h

26/02 – 14:30h

27/02 – 15:00h

05/03 – 10:00
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SAÚDE

Vacinação contra sarampo e febre
amarela continua até 13 de março
Doses são ministradas nas
salas de vacinas na
Brabância, Vera Cruz e
Bairro Alto, entre outras
Continua até 13 de março a campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela. A ação
é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde.
Quem tem entre 5 e 19 anos deve receber a imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola. Toda a
população a partir de 6 meses até os nascidos a partir
de 1960 para atualização da situação vacinal.
Também será disponibilizada a atualização da
situação vacinal contra a febre amarela para toda a
população a partir de 9 meses.
“Atenção especial para crianças com 4, 5, 6 e 7
anos que não receberam a dose de reforço”, ressalta a pasta.
Salas de vacina
As doses são ministradas nas salas de vacinas do
UBS Bonsucesso, UBS Brabância, UBS Vera Cruz, UBS
Bairro Alto, ESF VI “Flávio Celso Negrão”, ESF IX “Roberto Mazzitelli Felisberto” e ESFVII “João Carvalho”.

COMUNICADO

Expediente nas repartições municipais
será retomado na quarta-feira de cinzas
Atendimento ao público tem início às 13 horas;
funcionamento está integralmente suspenso na
segunda, 24
O expediente nas repartições municipais será retomado na quarta-feira, 26, às 13 horas. Já
na segunda, 24, não haverá atendimento ao público durante todo o período.
O decreto que declarou o ponto facultativo foi publicado no dia 5 de fevereiro. Apenas serviços essenciais como saúde e limpeza urbana serão mantidos.
Já o feriado nacional de Carnaval cai na terça-feira, 25, quando o expediente é suspenso
em todo o país.
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INCLUSÃO

Projeto semanal promove integração
entre pessoas com deficiência visual
Iniciativa é oferecida
pela Secretaria
Municipal dos Direitos
da Pessoa com
Deficiência
A primeira reunião do ano do Projeto “Redescobrindo um Novo Olhar”
foi realizada na sexta-feira, 14. Oferecida pela Secretaria Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência
(SMDPD) com patrocínio da Unimed
Avaré, a iniciativa tem o objetivo de
promover a socialização e a integração de pessoas cegas e com deficiência visual.
Autonomia, autoestima, qualidade de vida, valorização de hábitos
saudáveis, incentivo ao relacionamento interpessoal e a importância
da participação de familiares e da sociedade são alguns dos temas deba-

tidos durante os encontros.
O grupo se reúne toda sexta-feira das 14 às 16 horas na Biblioteca
Inclusiva “Jairo Amorim”. Os temas
tratados são de acordo com as necessidades dos participantes. Na sexta-feira, 21, o grupo recebeu a psicóloga Angélica Borges.
Após o término do encontro, quando há necessidade, os assistidos são
atendidos individualmente pela assistente social, a qual faz as orientações e
encaminhamentos necessários.
Para 2020, estão previstas a ida a
equipamentos culturais e esportivos
adaptados, dinâmicas, visitas técnicas, palestras, aulas de artesanato, cinema com audiodescrição, discussão
de literatura, jogos adaptados, aprendizado do sistema Braille entre outras
atividades.
O projeto será mediado pelo massoterapeuta Eraldo Gonçalves. Ele ficou
cego na vida adulta e, entre diversas

barreiras, conseguiu reconstruir sua
história de vida buscando nova profissão, atividades e sua autonomia.
Gonçalves é judoca e ainda integra diversos projetos sociais e de inclusão da pessoa com deficiência.
Como participar
Para participar é necessário fazer

um cadastro junto à SMDPD, apresentar RG, laudo médico comprovando a deficiência e comprovante de
residência.
A SMDPD fica na Rua Ceará, nº
1393. Contatos pelo email smdpd@
avare.sp.gov.br ou pelo telefone (14)
3732-8844.

HABITAÇÃO

Programa estadual conclui cadastramento
de imóveis na Vila Esperança
Levantamento faz parte da iniciativa que auxilia
municípios na regularização de núcleos habitacionais
Técnicos do Programa Estadual de Regularização Fundiária - Cidade Legal concluíram na
segunda-feira, 17, o cadastro de residências na Vila Esperança.
O levantamento faz parte da ação da Secretaria Estadual da Habitação que auxilia os
municípios na regularização de núcleos habitacionais.
A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da
Secretaria de Obras e Habitação.
O levantamento englobou 189 imóveis do bairro surgido no final da década de 1990.
A documentação recolhida durante a entrevista com os moradores fará parte do processo
que será analisado em São Paulo.
Desde sua criação em 2007, o Cidade Legal já atendeu mais de 500 municípios e proporcionou
a segurança jurídica gerada com a regularização fundiária para mais de 200 mil famílias paulistas.
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CULTURA

Carnaval: confira as opções
para a folia em Avaré
Aberto ao público, evento
acontece simultaneamente
na Concha Acústica e
Costa Azul
Turistas e moradores terão duas opções para
curtir o Carnaval na Estância Turística de Avaré.
Com entrada franca, a mais importante festa popular do país acontece entre 22 e 25 de fevereiro.
Quem curte marchinhas e samba-enredo pode
aproveitar o evento na Concha Acústica, a partir
das 21 horas. A matinê acontece no domingo, 23,
às 15 horas.
A folia será comandada pela Banda Stillus. O
grupo avareense foi fundado pelo músico Júlio
Paulino, que após atuar e integrar algumas bandas
de Avaré resolveu usar sua experiência de mais de
30 anos nos palcos para montar a própria banda.
Costa Azul
A Represa Jurumirim, principal cartão-postal de
Avaré, também vai ser palco da folia. A programação diária no Balneário Costa Azul começa com
apresentação de DJ a partir das 17 horas.
Já a Banda Somos Iguais vai embalar o público
a partir das 21 horas com muito funk, axé e hits do
verão.
Matinês
Estão previstas matinês no domingo, 23, e terça-feira, 25, também às 15 horas. Além disso, a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vai disponibilizar ao público atividades recreativas como
futevôlei, vôlei, futebol de areia e ping-pong, entre
outras.
A edição 2020 do Carnaval da Estância Turística
de Avaré é uma realização da Secretaria Municipal
da Cultura.
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ESPORTES

Secretaria dá início à revitalização
do Ginásio “Tico do Manolo”
Banheiros, vestiários, paredes
e arquibancadas vão ganhar
nova pintura
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEME) deu início à revitalização do Ginásio de Esportes “Tico do Manolo”, localizado no Jardim Brabância.
Banheiros, vestiários, paredes internas no entorno da quadra e arquibancadas vão ganhar nova
pintura.
Também estão previstos reparos em pontos específicos da estrutura. O trabalho deve ser concluído em 15 dias.
Inaugurado em 1996, o espaço comporta atualmente as escolinhas de basquete masculino e feminino, além do vôlei adaptado.
Melhorias
A reforma faz parte do cronograma de melhorias que a SEME vem implantando em praças esportivas.
O Campo Municipal, a Piscina Municipal “Maria
Tavares de Miranda”, a área interna do Ginásio “Kim

ESPORTES

Handebol também vai disputar o campeonato paulista

anunciado ingresso do basquete na fase estadual
Bairro Ipiranga e também a pista de skate já
Negrão”, o Centro Social Urbano (CSU), a Secretaria
quadrajá haviado
Após o
20 campo
anos, Avaré
voltar a participar
do Campeonato
Paulista de Handebol.
A informação é da
passaram
por revitalização
recentemente.
de areia do Jardim Vera Cruz,
devaibocha

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).

“A nossa estância será representada pela categoria Juvenil Feminino. Uma grande conquista”,
comemorou a pasta, que já havia anunciado recentemente o ingresso do basquete na fase estadual.

Handebol também vai disputar o campeonato paulista
As atletas comandadas pelo técnico Hélio de Oliveira, o popular Galo, vão disputar o Super
Paulistão 2020, que tem início em março. As primeiras rodadas serão realizadas em Avaré.
Confira a tabela completa de jogos.

Secretaria já havia anunciado ingresso
do basquete na fase estadual
Após 20 anos, Avaré vai voltar a participar do Campeonato
Paulista de Handebol. A informação é da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SEME).
“A nossa estância será representada pela categoria Juvenil
Feminino. Uma grande conquista”, comemorou a pasta, que já
havia anunciado recentemente o ingresso do basquete na fase
estadual.
As atletas comandadas pelo técnico Hélio de Oliveira, o popular Galo, vão disputar o Super Paulistão 2020, que tem início
em março. As primeiras rodadas serão realizadas em Avaré.
Confira a tabela completa de jogos.

SUPER PAULISTÃO 2020 – CATEGORIA JUVENIL FEMININO
PRIMEIRO TURNO
MANDANTE
x
VISITANTE
RODADA
DATA HORÁRIO

Avaré
Presidente Prudente
Avaré
Avaré
Avaré
Avaré
Avaré

x
x
x
x
x
x
x

MANDANTE

x

Pinheiros
Jundiaí
Avaré
Santos
Centro Olímpico SP
São Caetano
São Jose dos Campos

x
x
x
x
x
x
x

Pinheiros
Avaré
Jundiaí
São Caetano
Centro Olímpico SP
Santos
São Jose dos Campos

01
01
03
04
05
06
07

SEGUNDO TURNO
VISITANTE
RODADA

Avaré
Avaré
Presidente Prudente
Avaré
Avaré
Avaré
Avaré

O8
09
10
11
12
13
14

28/03/20
29/03/20
15/04/20
26/04/20
18/05/20
23/05/20
30/05/20

13h00
14h00
17h30
12h30
18h00
15h00
15h00

DATA

HORÁRIO

21/07/20
01/08/20
02/08/20
28/08/20
05/09/20
09/10/20
10/10/20

13h00
11h00
15h00
18h00
11h00
16h00
16h00
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2020 –
PROCESSO Nº. 034/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para construção de escola de Ensino fundamental na Avenida Carlos Ramires, s/nº, Avaré/
SP, conforme edital.
Data de Encerramento: 30 de março de 2020 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 30 de março de 2020 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, 21 de fevereiro de 2.020 – Olga Mitiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento
de Licitações.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2020 – PROCESSO Nº. 035/2020
Objeto: Credenciamento de empresa(s) para prestação de serviços
de realização de exames de audiometria, conforme edital.
Data de Encerramento: 31 de março de 2020 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 31 de março de 2020 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, 21 de fevereiro de 2.020 – Olga Mitiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento
de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.013/2.020 – PROCESSO Nº. 036/2.020
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS
Recebimento das Propostas: 27 de Fevereiro de 2020 das 10h até
10 de Março de 2020 às 08 h
Abertura das Propostas: 10 de Março de 2020 das 08h30min às
11h
Início da Sessão: 10 de Março de 2.020 às 14h
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Fevereiro de 2.020
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 – PROCESSO Nº. 039/2020
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de recipientes
para lixo – Pronto Socorro.
Recebimento das Propostas: 28 de fevereiro de 2.020 das 10 horas
até 11 de março de 2.020 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 11 de março de 2.020 às 08h10 min.
Início da Sessão: 11 de março de 2.020 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de fevereiro de 2020 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial nº. 003/2020 – Processo nº. 007/2020
Fica adjudicado as Empresas GS3 SERVIÇOS LTDA ME
(LOTE 01) E G3 SEGURANÇA PRIVADA EIRELI (LOTE 02),
objetivando o registro de preços para eventual contratação
futura de empresa para a prestação de serviços e brigadistas e vigilantes/seguranças desarmados – adjudicado em:
14/02/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas GS3 SERVIÇOS LTDA ME (LOTE
01) E G3 SEGURANÇA PRIVADA EIRELI (LOTE 02) - objetivando o registro de preços para eventual contratação
de empresa para a prestação de serviços de brigadistas e
vigilantes/seguranças desarmados, relativa ao Pregão Presencial nº. 003/2020 – Processo nº. 007/2020 - Homologado em: 14/02/2020.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as Empresas JORGE H. KHURY
JUNIOR – ME e OBJECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- ME, responsáveis pelo fornecimento de Bens Mobiliários referente Plano de Trabalho da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré (APAE), relativa ao Pregão Eletrônico nº. 088/19
– Processo nº. 305/19 - Homologado em: 17/02/2020.
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as Empresas DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP, RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP, D MARTINS COMÉRCIO
E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI – EPP, FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA – EPP e GOLED INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA – ME, responsáveis pelo fornecimento da Ata
de Registro para eventual aquisição de Material Elétrico para uso
na Iluminação Pública, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 100/19 –
Processo nº. 353/19 - Homologado em: 11/02/2020.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a
Empresa SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME, responsável pelo fornecimento da Ata de Registro para futura aquisição de Equipamentos
Odontológicos para Saúde Bucal, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
001/2020 – Processo nº. 002/2020 - Homologado em: 14/02/2020.
Roslindo Wilson Machado, Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o
disposto no artigo 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 c/c Lei
10.520/02; vem através deste HOMOLOGAR as empresas COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, SALVI LOPES & CIA LTDA ME,
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS, JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME, CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MULTISUL
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME. Registro de preço para
eventual aquisição de soluções específicas para todas as unidades
da Saúde. Referente ao Pregão Eletrônico n°003/2020- Processo
n°008/2020, homologado em 18 de Fevereiro de 2.020
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E
ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A., responsável pelo
fornecimento da Ata de Registro para futura aquisição de Equipo
de Bomba de Infusão Branco, Fotossensível, Alimentação Enteral, com comodato de Bombas de Infusão para o Pronto Socorro
e SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 005/2020 – Processo nº.
012/2020 - Homologado em: 19/02/2020.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 003/2020 – Processo nº. 007/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: GS3 SERVIÇOS LTDA ME (LOTE 01)
Valor Global: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)
Detentora: G3 SEGURANÇA PRIVADA EIRELI (LOTE 02)
Valor Global: R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de
empresa para a prestação de serviços de brigadistas e vigilantes/
seguranças desarmadas.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/02/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 100/19 – Processo nº. 353/19
Orgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 254.898,75 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Detentora: RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP
Valor Global: R$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais)
Detentora: D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 152.726,00 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais)
Detentora: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA – EPP
Valor Global: R$ 73.992,00 (setenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais)
Detentora: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
Valor Global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Material
Elétrico para uso na Iluminação Pública.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 11/02/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo nº.
002/2020
Orgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos
Odontológicos para Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 6.304,33 (seis mil, trezentos e quatro reais e trinta
e três centavos).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 14/02/2020
Modalidade:Pregão Eletrônico n°003/2.020 – Processo n°008/2.020
ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Valor global R$ 56.775,75 (Cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
DETENTORA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Valor global R$ 29.230,50 (Vinte e nove mil, duzentos e trinta reais
e cinquenta centavos)
DETENTORA:SALVI LOPES & CIA LTDA ME
Valor global R$ 46.425,00 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e
vinte e cinco reais)
DETENTORA:CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS
Valor global R$ 69.159,50 (Sessenta e nove mil, centos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
DETENTORA: JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME
Valor global R$ 83.287,00 (Oitenta e Três mil, duzentos e oitenta
e sete reais)
DETENTORA:CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor global R$ 2.960,40 (Dois mil, novecentos e sessenta reais e
quarenta centavos)
DETENTORA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor global R$ 3.892,50 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta) DETENTORA: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME
Valor global R$ 1.038,45 (Hum mil, trinta e oito reais e quarenta e
cinco centavos)
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de soluções
específicas para todas as unidades da Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro: 18/02/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2020 – Processo nº.
012/2020
Orgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Equipo de
Bomba de Infusão Branco, Fotossensível, Alimentação Enteral,
com comodato de Bombas de Infusão para o Pronto Socorro e
SAMU.
Valor Global: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro: 19/02/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 088/19 – Processo nº. 305/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JORGE H. KHURY JUNIOR - ME
Valor Global: R$ 7.574,96 (sete mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e noventa e seis centavos)
Contratada: OBJECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Valor Global: R$ 1.099,95 (hum mil, noventa e nove reais e noventa
e cinco centavos)
Objeto: Aquisição de Bens Mobiliários conforme Plano de Trabalho da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré
(APAE).
Data da Assinatura do Contrato: 17/02/2020

12

EDIÇÃO 950 | AVARÉ, 21 DE FEVEREIRO DE 2020

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 002/2020 – Processo nº. 017/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à E. J. CASTILHO & CIA
LTDA EPP, com valor total de R$ 25.926,59 (Vinte e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), objetivando
a prestação de serviços referente a implementação do projeto técnico de prevenção e combate a incêndio nº 109864/3504503/2018,
parecer de análise nº 15139-1/2018, aprovado junto ao Corpo de
Bombeiros, bem como todas as documentações e ART’s necessárias para emissão e liberação do AVCB, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14
de fevereiro de 2.020 – Leonardo Pires Rípoli – Secretário Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.

Valor Global: R$ 25.926,59 (Vinte e cinco mil, novecentos e vinte e
seis reais e cinquenta e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2.020
Modalidade: Dispensa nº. 003/2020 – Processo nº. 021/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: OÁSIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de iluminação e sonorização para o Carnaval 2020, que se realizará no período de 22 a 25 de fevereiro de 2.020, no Balneário
Costa Azul, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/02/2.020

Dispensa nº. 003/2020 – Processo nº. 021/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à OÁSIS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI ME, com valor total de R$ 15.000,00 (Quinze mil
reais), objetivando o fornecimento de equipamento de iluminação e
sonorização para o Carnaval 2020, que se realizará no período de
22 a 25 de fevereiro de 2.020, no Balneário Costa Azul, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2.020 – Diego Beraldo – Secretário
Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

Modalidade: Dispensa nº. 005/2020 – Processo nº. 037/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARCOS PAULO PINTO DE ARRUDA 28964871820
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de palco para
o Carnaval 2020 a ser realizado nos dias 22 a 25 de fevereiro de
2020 no Balneário Costa Azul, conforme solicitação da Secretaria
Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/02/2.020

Dispensa nº. 005/2020 – Processo nº. 037/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MARCOS PAULO PINTO
DE ARRUDA 28964871820, com valor total de R$ 10.200,00 (Dez
mil e duzentos reais), objetivando o fornecimento de palco para
o Carnaval 2020 a ser realizado nos dias 22 a 25 de fevereiro de
2020 no Balneário Costa Azul, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de fevereiro de 2.020 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da
Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 002/2020 – Processo nº. 017/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: E. J. CASTILHO & CIA LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços referente a implementação do projeto técnico de prevenção e combate
a incêndio nº 109864/3504503/2018, parecer de análise nº 151391/2018, aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, bem como todas
as documentações e ART’s necessárias para emissão e liberação
do AVCB, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade Dispensa de Licitação Nº111/15 – PROCESSO N°366/15 (Contrato n°325/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o
senhor CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO, objetivando locação de imóvel situado na Avenida Espanha, n°691 – Jardim Europa II, para instalação do Almoxarifado Central de Alimentação
Municipal, com prorrogação do prazo de vigência contratual até
06 de fevereiro de 2.021, no valor de R$ 49.418,28 (quarenta e
nove mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos).
JOSIANE APARECIDA LOPES MEDEIROS – Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade Pregão Presencial
Nº018/16 – PROCESSO N°114/16 (Contrato n°144/16), que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, objetivando a contratação
de empresa especializada para o fornecimento de gases medicinais
(oxigênio e ar medicinal) em cilindros de alta pressão, bem como lo-

DEMONSTRATIVOS

cação dos cilindros para atendimento da demanda de pacientes de
HOME CARE, bem como ambulâncias, Pronto Socorro/UPA, SAMU
e todas as Unidades de Saúde, com prorrogação do prazo de vigência
contratual até 05 de novembro de 2.020, no valor de R$ 711.899,58
(setecentos e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta
e oito centavos). ROSLINDO WILSON MACHADO – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº.
005/2020 – Processo nº. 018/2020, objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de palco para o Balneário Costa Azul
para o Carnaval 2020 - Revogada em: 18/02/2020 – Diego Beraldo
– Secretário Municipal de Cultura.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/19 – Processo nº. 209/19, objetivando a Desafetação e alienação da área rural do Patrimônio Público Municipal desmembradas da “Fazenda Florada do Campo”,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 - Revogado em: 21/02/2.020 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
À Empresa
DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP.
Referente ao Pregão Eletrônico n° 183/18 – Processo n° 523/18 –
Ata de Registro nº601/18

ADVERTÊNCIA

Considerando todas as Notificações efetuadas anteriormente;
Considerando Parecer (anexo) da Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações;
Considerando a tardia correção de alguns problemas e ausência
de resolução em outros;
Considerando a determinação do gestor do contrato:
Aplica-se a empresa a sanção de ADVERTÊNCIA, conforme Cláusula Nona – das Penalidades e Sanções pelo inadimplemento, do
contrato assinado por ambas as partes;
Observação: A via dos pareceres jurídicos que integra esta notificação está disponível para retirada da empresa no Departamento
de Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 – Avaré/SP, até a
data estabelecida para apresentação de defesa.
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DECRETOS
Decreto nº 5.736, de 05 de fevereiro de 2.020.

(Dispõe sobre horário de funcionamento das repartições públicas
municipais, durante o carnaval.)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
D E C R ETA: Artigo 1º – Ficam declarados Pontos Facultativos nas Repartições
Municipais de Avaré, os dias 24 (período integral) e 26 de fevereiro
de 2020 até as 13:00 horas, mantendo-se os serviços essenciais
de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de fevereiro de 2.020.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

13

EDIÇÃO 950 | AVARÉ, 21 DE FEVEREIRO DE 2020

COMUNICADO

Confira os telefones do plantão
do Conselho Tutelar de Avaré
Contato deve ser feitos
através do (14) 98204-1264 e
(14) 98204-1257
O Conselho Tutelar de Avaré informa que o contato durante os plantões deve ser feito através dos
telefones (14) 98204-1264 e (14) 98204-1257.
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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