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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 094/2019
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
no Ofício nº532/2019, pedido de exoneração de Rosiane de Frei-
tas Monticelli Encarnação, bem como não comparecimento do 
44º classificado, convoca os classificados do Concurso Publico 
002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de 
Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Se-
manário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE ADMI-
NISTRATIVO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos 
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida, 
abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação	 Nome
45º CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
46º GLAUCIA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Setembro de 2019.
                                                              

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÃO
LC 188/2013 Compreende em executar serviços de apoio 
nas áreas administrativas, financeiras, logísticas e recursos huma-
nos das diversas unidades administrativas; classificar documentos 
diversificados e correspondência, transcrição de dados, lançamen-
tos, manuais e digitação em programas específicos, prestação de 
informações de processos, arquivo, atendimento ao publico em 
geral; executar atividades auxiliares de classificação e catalogação 
de manuscritos, livros, periódicos e outras publicações; planejar , 
organizar e executar atividades pertinentes ao centro de documen-
tação e arquivo da municipalidade , verificando a legislação quanto 
ao tempo correto para arquivo e condicionamento dos mesmos. 
Executa tarefas afins designadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci-
mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pela Se-
cretária Municipal da Educação
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 099/2019
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
na Ci nº 542169/2018-SMS considerando a exoneração de Adria-
no Deolim Felix convoca os classificados do Concurso Publico 
002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de 
Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Sema-
nário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AUXILIAR CON-
TÁBIL, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo 
descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 
17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, nomea-
ção, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação	 Nome
05º RUTE GUIMARÃES CAVALCANTE
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Setembro de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO AUXILIAR CONTÁBIL
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013  Compreendem as tarefas que se 
destinam a executar serviços pertinentes  à unidade, organizando 
os  documentos e efetuando sua classificação contábil; geram lan-
çamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar 
contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicita-
ções, junto a órgãos do governo, realizam o arquivo de documen-
tos e conhecimento para estabelecer políticas de gestão pública. 
Atende ao público.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e curso de 
qualificação profissional, na modalidade de Técnico em Contabili-
dade e conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Secretaria Municipal da Saúde
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -ensino médio e diploma 
frente e verso de Técnico em Contabilidade autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 100/2019
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na 
CI nº 536111/2019-SMS e considerando exoneração de Aurora de 
Fatima Lacerda, bem como não comparecimento do 15º classifica-
do, convoca os classificados do Concurso Publico 002/2018, ho-
mologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames 
médicos e entrega da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação	 Nome
16º MILTON CORONA JUNIOR
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Setembro de 2019

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração
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LEGISLATIVO

DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO - LC 127/2010 Auxiliar no atendimento a pacientes 
sob a supervisão e orientação do médico e enfermeiro. Cumprir 
ou fazer cumprir prescrições médicas e auxiliar em intervenções 
cirúrgicas. Esterilizar e conservar o instrumental médico. Observar 
e registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes 
para reconhecimento de autoridade superior. Participar de progra-
mas de aprimoramento profissional. Desempenhar outras tarefas 
semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos pelo Municí-
pio. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso es-
pecífico na área (Técnico em Enfermagem) e registro no COREN
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário 
Municipal da Saúde
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 101/2019
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na 
CI nº 543161/2019- SMA, CONVOCA classificados do Concurso 
Público nº 003/2019,publicado em 05/04/2019, homologado atra-
vés do Decreto nº 5560 de 15/08/2019, publicado em 16/08/2019, 
para o cargo efetivo de Oficial de Manutenção e Serviços, a compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos 
e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs, com 
os documentos abaixo descritos, para orientação do procedimento 
admissional, nomeação e exames admissionais.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga, podendo a municipalidade convocar o candidato imedia-
tamente posterior.
Classificação	 Nome
01º MATHEUS MIGUEL LOPES DO AMARAL
02º SUZANA CARDOSO MARTINS
Local de trabalho A ser determinado pelo Secretário Municipal 
de Administração
Jornada de Trabalho 40 horas semanais/08 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Setembro de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário	Municipal	de	Administração

DENOMINAÇÃO OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO CARGO (L.C. nº 188/2013) Compreende 
as atividades que se destinam a executar serviços de apoio ope-
racional (capinação, conservação de estradas rurais, praças, par-
ques e jardins, ruas, avenidas, varrição e coleta de lixo, carregar 
e descarregar materiais, preparar sepultura , abrindo e fechando 
covas) e de manutenção (limpeza interna e externa, em geral, nos 
prédios municipais) e outros relacionados a área de atuação, para 
atender as necessidades da administração municipal e  manter as 
condições de higiene e conservação.
REQUISITO Ensino Fundamental incompleto – mínimo 4ª série
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais / 08 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação

01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para 
salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet ou poupa tempo)
 Certidão de ações cíveis e criminais (site TJ ou fórum,)
01 Foto 3x4
 Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou 
última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

MOÇÃO,	INDICAÇÕES	e	REQUERIMENTOS	
APRESENTADOS E APROVADOS NA SESSÃO 
ORDINÁRIA	EM	09	de	SETEMBRO	de	2019

MOÇÃO
Francisco	Barreto	de	Monte	Neto-	Presidente,	e	outros

-que se digne constar em Ata de nossos trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 
APOIO à Valorização Salarial dos Servidores pertencentes ao quadro de 
Agentes Penitenciários do Estado de S. Paulo, considerando a tramitação 
da PEC 372/2017 no Congresso Nacional a qual dispõe sobre a inclusão 
no Art. 144 da Constituição Federal, as Polícias Penais, no âmbito Federal, 
Estadual e Distrital, preenchendo assim o quadro de servidores das Polícias 
Penais com a transformação dos cargos de carreiras dos atuais Agentes Pe-
nitenciários, com a finalidade de fortalecer as forças de segurança pública.

INDICAÇÕES
Adalgisa	Lopes	Ward-1a	Secretária

-por meio do setor competente, para que priorize atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência na Rede Municipal de Ensino.
-por meio do setor competente, para que providencie placas de sinalização 
na Avenida Donguinha Mercadante.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação 
ao Cemitério Municipal: •Furtos dos jazidos (suporte dos túmulos e vasos 
estão sendo roubados); • Ameaça de morte aos avareenses que 
ao visitar seus queridos desencarnados, são surpreendidos por pessoas que 
ameaçam e falam palavrões.
-por meio do setor competente, para que providências sejam tomadas em 
relação a câmera de segurança do Centro de Educação Infantil Maria Izabel 
Domingues Leal/Bairro Plimec que está desativada.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza do córrego da 
Barra Grande.
-por meio do setor competente, para que providencie a revitalização do Mer-
cado Municipal.
-por meio do setor competente, para instituir a Criação de Núcleos de Convi-
vência e Atendimento diário e mensal à terceira idade.
-por meio do setor competente, para implementar o policiamento em logra-
douros públicos e nas Escolas em especial no período noturno.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza e manutenção 
na Praça Geraldo Quartucci/Vila Operária ao lado do número 142.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação em con-
formidade com a Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno 
existente na Rua Abílio Garcia/Bairro Alto ao lado do número 60, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Cesário Felipe/Bairro Vila Operária.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito car-
roçável na Rua Eduardo Vicentini/Bairro Alto da Colina em frente ao número 61.
-por meio do setor competente, para que providencie em conformidade com a Lei 
Municipal nº 332/1995, notificação para o proprietário do terreno existente na Rua 
Felipe Santos ao lado do Supermercado Camargo/Bairro Vila Martins I, para que 
realize edificação de passeio público, limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Heitor de Barros/Vila Operária.
-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 José Gomes de Oliveira/Bairro Vila Operária em frente ao número 209, 
para que proceda limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie papel higiênico na Uni-
dade de Saúde da Família Dr. Cecílio Jorge Neto/Vila Operária.
-por meio do setor competente, para que providencie pintura de solo na faixa de 
pedestres em frente à Unidade de Saúde da Família Dr. João Ortiz/Bairro Plimec.

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. Carlos Ramires — 299 no Bairro Vila 
Santa Izabel.

-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 Alagoas — 345 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 Alfredo Camara Sobrinho  — 180 no 
Bairro Cjh d Antonio F. Inocêncio.
-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 Bastos Cruz  — 2022 no Bairro Cjh 
Água Branca.
-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 Distrito Federal — 1114 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 Giovani Capecci — 5 no Bairro Res. 
Park Ipiranga.
-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 Higino Rotelli — 1991 no Bairro Villa 
Martins 3.
-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 Julio Jacob da Rocha  — 110 no Bairro 
Cjh d Antonio F. Inocêncio.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Maria Antonia de Souza — 941 no Bair-
ro Vila São Judas Tadeu.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Odilon de Paula Assis — 201 no Bairro 
Res. Armando Paula Assis.

Jairo	Alves	de	Azevedo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie para que seja passado a máquina Patrol em toda extensão da Avenida 
João Silvestre.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie para que seja passado a maquina patrol na rua Deolinda de Almeida 
Correia.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie para que seja passado a máquina patrol na rua projetada a qual liga os 
barros Vera Cruz ao Bairro Ipiranga.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie para que seja passado a máquina patrol na rua projetada a qual liga os 
barros Vera Cruz ao Bairro Ipiranga.

REQUERIMENTOS
Maioria	dos	Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora SARA REGINA SOSSAI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ADEMIR FAHL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES VEIGA.

Sérgio	Luiz	Fernandes-	Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que providencie 
a execução da recomposição do leito carroçável com "fresa de asfalto" das 
ruas em pior estado de conservação do Bairro Costa Azul, bem como solicite 
ao Gerente Divisional da Sabesp Sr Jorge Narciso, para traçar um Crono-
grama de Serviço, em conjunto, visando o cascalhamento de todas as ruas 
transversais do Bairro, enquanto este Órgão de Saneamento Básico execu-
ta, conforme planejamento próprio o rebaixamento da antiga rede existente 
para a implantação de canos condutores com maior diâmetro visando solu-
cionar, em definitivo, o problema da falta d'água na alta temporada, quando 
Bairro têm sua ocupação máxima registrada; Essa parceria  entre PREFEI-
-TURA/SABESP teria como objetivo recompor o leito carroçável das ruas 
transversais com canos aflorados, executando um prático cascalhamento, 
propiciando uma economia  significativa aos cofres públicos, se comparado 
ao calçamento em lajotas sextavadas de concreto, contribuindo para a per-
meabilidade do solo. (Requerimento solicitado pelo munícipe Carlos Cam).

Adalgisa	Lopes	Ward-1a	Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal da Educação, para que nos informe quais medidas estão sendo 
tomadas para resolver as necessidade de reparos e deterioração da infra-
-estrutura predial do Centro de Educação Infantil Maria Izabel Domingues 
Leal, localizado na Rua Benedita Notturni Martins nº 51/Bairro Plimec. Cre-
che que atende 177 crianças do berçário, etapa I e etapa II e na visita da 
vereadora Professora Adalgisa Ward no dia 29 de agosto de 2019, a mesma 
detectou falta de manutenção e necessidade de: • Reforma e pintu-
ra na parte externa e interna da unidade; •Paredes descascando e estufadas; 
•Portas corroídas pela ferrugem na entrada da creche e na parte interna; • 
Quadro de distribuição elétrica fechada com fita crepe; •Vasos sanitários e 
banheiros das crianças sem assento; •Extintor de incêndio solto; •Trinca nas 
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paredes; •Maçaneta do banheiro quebrada e tapado com fita crepe; • F i l -
tro de água estragado; • Torneiras que as crianças bebem água 
com problema, proporcionando dificuldade para as crianças beberem água; 
•Na passagem da ala velha para a ala nova tem uma parte mais alta pintada 
de amarelo, colocando em risco o acesso das crianças; • Reforma da caixa 
de esgoto que está aberta e com a chuva enche de água o local em que as 
crianças trafegam para ir ao parquinho e correm risco de acidentes; • Câme-
ra de segurança desativada; • Sem internet dificultando o trabalho da creche, 
funcionárias levam o serviço burocrático para fazer em casa. Segue fotos 
em anexo. Quais providências estão sendo tomadas para resolver estas 
pendências? Considerando que foi comentado na Palavra Livre na Sessão 
Ordinária do dia 02 de setembro a situação elenca acima.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Conselho Municipal de Trân-
sito – COMUTRAN, para que estude a possibilidade de instalar um semáforo no 
cruzamento da Rua Domiciano Santana  com a Rua Acre/Bairro Água Branca.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, dentro das prerrogativas que norteiam a atividade parlamen-
tar, vêm solicitar que a atividade parlamentar que sejam tomadas enérgicas 
providências quanto ao grave assunto que aqui se apresenta e da forma 
que estabelece. Considerando a apropriada indicação de nº 631/2015, de 
autoria da então Vereadora Rosângela Paulucci Pereira (entre tantas ou-
tras propositura a respeito apresentadas) que sugere (como acatado foi) a 
implantação do Disque Denúncia de maus tratos aos animais da Estância 
Turística de Avaré; Considerando as mensagens trocadas entre as morado-
ras do Balneário Costa Azul e Professora Eunice (administradora do grupo 
“Procura-se Pete outros”) e a integrante Carla Hoppe  em 26/08/2019, nos 
seguintes termos: “Triste saber que nosso bairro se tornou palco de crimes 
contra a humanidade... Fora as queimadas, hoje foi encontrado mais dois ga-
tinhos mortos por envenenamento na Rua Sagitário. A família está sofrendo 
demais! Um sofreu pedradas na cabeça. É de doer o coração! O Outro não 
conseguimos encontrá-lo, mas assim que parou as buscas foi encontrado 
no lugar que a dona por várias vezes. Morto e todo molhado! Assim como 
um aviso: tá aqui oh! Matei! Impressionante a maldade alheia. É de perder 
a fala! Considerando que, as ocorrências de maus tratos e mortes por enve-
nenamento e/ou por pedradas desses animais (principalmente de cachorros 
e gatos) aumentaram em muito no Balneário Costa Azul, e na mesma pro-
porção subiram o tom das críticas contundentes proferidas pelos moradores, 
particularmente no grupo da Rede Social denominado “Procura-se Pet e ou-
tros” criado justamente para discutir, principalmente, assuntos referentes aos 
animais de estimação; Considerando a Lei Municipal nº 2256/2018 de autoria 
do nobre Vereador Flávio Zandoná, que dispõe sobre os maus tratos de ani-
mais de pequeno porte no Município da Estância Turística de Avaré, bem 
como procedimentos para denúncia e consequentemente à punição dos in-
fratores, assim como a Lei Federal nº 9065/1998, que determina pesadas 
sanções penais em face do crime e/ou ilegalidade cometida e já faz algum 
tempo que vem ocorrendo, que à Polícia Civil seja devidamente acionada e 
com  a necessária urgência inicie um rigoroso processo de investigação para 
apuração dos fatos. Ouvindo os denunciantes dessas nefastas ocorrências 
narradas no grupo do whatssap “Procura-se Pet e outros” (administradora 
Professora Eunice -  celular 99618-3543 e a integrante Carla Hoppe – celular 
99702-7165, conforme nos sugere o contazulense Carlos Can), com vistas 
em tentar identificar esses elementos nocivos à sociedade de praticantes do 
ato criminoso da eliminação sumária, com requintes de crueldade de cães e 
gatos na área do Balneário Costa Azul, para que assim respondam perante 
à justiça quantos aos insanos atos cometidos.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor com-
petente, para que atentem ao pedido de uma munícipe. Segue na íntegra soli-
citação: “Eu gostaria de fazer um pedido especial para beneficiar a população 
de Avaré aos órgãos competentes, no Terminal vem acontecendo vários furtos 
e hoje fiquei triste, roubaram a carteira de uma amiga minha com 3 mil reais 
dentro, venho fazer um apelo as autoridades municipais que instalem câmeras 
nesse Terminal Rodoviário. É muito necessário isso. Desde já, agradeço em 
nome da população avareense.” Solicito que, a solicitação da avareense seja 
estuda e que providências sejam tomadas, tendo como objetivo proporcionar 
maior segurança aos usuários do local e de toda população.

Flávio	Eduardo	Zandoná-2º	Secretário
-votos de parabenização para a estudante avareense Anne Mota, do Colé-
gio Universitário (Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA), que 
conquistou a medalha de ouro na 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA). Ela é filha da professora e jornalista Silvana Mota, 
apresentadora do Jornal da Manhã, da Paulista FM.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística 
de Avaré, Diego Beraldo, para que encaminhe a esta Casa de Leis informa-
ções de qual será a participação da Secretaria de Cultura, incluindo os gas-
tos que serão da assumidos pela pasta na realização da EMAPA – Exposição 
Agropecuária de Avaré, que acontecerá em dezembro de 2019.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que informe a esta Casa de Leis sobre o acesso interno entre o novo Pronto 
Socorro e a Santa Casa não possuir cobertura, expondo os pacientes as 
diversidades do tempo, como ventos e chuvas.
-votos de parabenização ao Grupo One Center que comemorou, no dia 1º 
de setembro, 16 anos de existência, além de inaugurar uma nova recepção, 
mudando assim o conceito de atendimento.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que informe a esta Casa de Leis quais ações foram realizadas pela Prefei-
tura Municipal sobre o Setembro Amarelo. JUSTIFICATIVA: Avaré tem um 
alto índice de suicídio e o mês de setembro é conhecido como “Setembro 
Amarelo” para que ocorram ações de sensibilização sobre este doloroso, 
mas importante tema que deve ser abordado.

Alessandro	Rios	Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado ao Senhor Diretor da CCRSPvias no sentido 
de informar se é possível OFERTAR ALGUMA ALTERNATIVA PARA QUE 
OS VEÍCULOS AO SAIR DO BAIRRO ANDRADE SILVA LOCALIZADO NA 
ZONA RURAL DE AVARÉ POSSAM CRUZAR A RODOVIA SP 255 VIRAN-
DO A ESQUERDA SENTIDO MUNICÍPIO DE AVARÉ, tendo em vista que 
atualmente existe uma placa proibindo referida conversão à esquerda, e smj, 
os motoristas são obrigados a passar pela Praça de Pedágio, recolhendo 
ida e volta, para somente depois se deslocarem a outros bairros do nosso 
município.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré no sentido de informar se é possível ENVIAR AO MINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE, ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, PROPOSTA 
QUE VISE MELHORAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO NOSSO 
MUNICÍPIO, tendo em vista “EDITAL 2019 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓ-
LIDOS URBANOS” aberto no dia 30 de agosto que tem como objetivo sele-
cionar projetos que visem melhorar a gestão de resíduos sólidos nas cidades 
brasileiras. A previsão de investimento é de R$ 30 milhões. Cada Projeto 
poderá somar recursos de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões. A execução deverá 
ocorrer no período de 12 a 36 meses. Poderão ser financiados equipamentos 
para coleta seletiva de resíduos recicláveis e de resíduos orgânicos, ecocen-
tros, unidades de triagem de resíduos recicláveis e de reciclagem de resídu-
os da construção civil, entre outros. O edital não contempla despesas com 
obras (construção civil), o que significa que não pode ser pleiteado recursos 
para aterros sanitários ou obras de remediação de lixões.
-REQUEIRO que seja oficiado a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia de Avaré no sentido de informar se é possível REALIZAR 
CONVITE OFICIAL AO DIRETOR DE EXPANSÃO DA REDE CATARINENSE 
HAVAN, SENHOR NILTON HANG, VISANDO CONVIDÁ-LO A VISITAR NOS-
SA ESTÂNCIA TURÍSTICA E APRESENTAR O POTENCIAL LOCAL/REGIO-
NAL PARA POSSÍVEL FUTURA INSTALAÇÃO DE UNIDADE NO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ, tendo em vista que referida rede vem demonstrando interesse em 
instalar unidades nesta região do Estado de São Paulo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré no sentido de informar se  FOI SOLICITADO JUNTO A CPFL A 
EXTENSÃO DE REDE PARA CONTINUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DA RUA CORONEL JOÃO CRUZ, TRECHO DE TERRA, QUE DÁ ACESSO 
A FUNDAÇÃO PADRE EMÍLIO IMMOS, tendo em vista que alguns moradores 
do Bairro Ipiranga, possuem somente aquele trecho como entrada e saída de 
suas casas, bem como ser o acesso principal da Fundação Padre Emílio Immos.

Antonio	Angelo	Cicirelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. Roslindo Wilson 
Machado, que o mesmo responda a esta Casa de Leis como se encontra o 
processo de reforma do Posto de Saúde do Bairro Barra Grande, bem como 
requeiro ainda que informe se existe a possibilidade de transferir o citado 
posto para a antiga estação ferroviária do local.
-que seja oficiado Prefeito Municipal,  Joselyr Benedito Costa Silvestre, para, 
no prazo regimental de 15(quinze) dias, encaminhar a esta Casa de Leis 
relação dos servidores e os respectivos Cargos em Comissão que ocupa-
ram; ou que ainda ocupam; desde 01/01/2017 até a presente data nesta 
Administração Municipal, bem como esclarecendo a condição funcional do 
Servidor Comissionado, ou seja, se é funcionário efetivo, ou não. Requeiro 
ainda que a referida relação venha acompanhada das cópias das Portarias 
das nomeação e exoneração ocorridas, bem como as Declarações de Bens 
desses servidores. Requeiro também seja informado se foram publicadas 
Portarias de nomeação e exoneração no Semanário Oficial do município, 
conforme estabelece a Lei no 1132, de 27 de novembro de 2008, alterada 
pela lei n°1507 de 6/9/2011, inclusive se foram recebidas pela Secretaria de 
Administração as Declarações de Bens dos nomeados, de acordo com o 
estabelecido pelo Inciso VIII da referida lei e, em caso positivo, encaminhar 
cópia dessas publicações e das Declarações de Bens, principalmente as do 
ano de 2018 e, se negativo, qual a razão de não terem sido efetuadas?
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. Roslindo Wilson 
Machado, que o mesmo responda a esta Casa de Leis se houve alguma 
doação  e/ou cessão de medicamentos ao município de Ourinhos por parte 
desta secretaria no ano de 2019.
-que seja oficiado à Secretária Municipal de Saúde do município de Ouri-
nhos/SP, Sra. Cássia Cristina Borges Palha, para que responda a esta Casa 
de Leis se este município recebeu em doação e/ou cessão algum medica-
mento do município de Avaré/SP.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre,  
para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo Pires 
Ripoli,  que o mesmo envie a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 
15(quinze) dias, nos termos da Autorização de empenho nº 006224/2019, a 
relação dos 45(quarenta e cinco) atletas os quais participaram da partida de 
Futsal na cidade de Ourinhos/SP no dia 27 de julho de 2019.

Ernesto	Ferreira	de	Albuquerque
-que seja oficiado a AVARÉ PREV (Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Avaré), na pessoa de seu Diretor Presidente, Sr. Roberto Surano 
Simon, para que o mesmo se considere convidado para   comparecer a esta 
Casa de Leis, em sessão ordinária a ser agendada, para esclarecer sobre a 
matéria publicada no jornal “A Voz do Vale”, a qual informa o  posicionamento 
do Tribunal de Contas do Estado, em relação as Contas da Avaré Prev, no 
exercício de 2017, onde o auditor, ao rejeitá-las, destaca que a situação do 
Instituto em questão, é “Temerária”.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, para que através da Secretaria da Saúde,  seja informado a esta 
Casa de Leis, os dados estatísticos referentes a vacinação de 0 (zero) a 
15 (quinze) anos, com relação as vacinas:  -Tríplice Viral -HPV  -Tetra Vi-
ral  -Meningite “C” -Poliomielite  -Rotavírus -Penta -Pneumo 10 -Hepatite “A
”                                    -BCG  -Hepatite “B”

Jairo	Alves	de	Azevedo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos,  voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Pires, ocorrido em Avaré, em 06 
de Setembro do corrente ano, fato esse que causou grande consternação 
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa ben-
quista, pertencente que era a família aqui radicada. Requeiro mais que, do 
deliberado em plenário seja cientificada a família enlutada através de seus 
familiares Ademar, Valmedar, Marlene, Mariselma, Osmar, Josenar (in Me-
moriam) Marcia e Pedro e demais parentes á Rua Voluntarios de Avaré 700, 
transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste le-
gislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO ao time de Futebol de Campo do Bairro Jardim 
Paineiras pelo brilhante resultado e conquista da vaga para as quartas de 
final do Campeonato regional da Cidade de Riversul.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO ao Presidente do SPFC de Avaré pela regulariza-
ção do AVCB do Estadio que agora está devidamente regularizado e APTO 
para regularização de jogos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO aos Organizadores da Corrida Circuito Cidades 
Paulistas pelo belíssimo evento na nossa cidade.

Roberto	Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora GUIOMAR FREITAS HENRIQUE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora LUZIA ROCHA RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora FLORENTINA ROZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IVANILDA PIRES OLIMPIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA APARECIDA DA SILVA.

ATO DA MESA Nº 12/2019
(Dispõe sobre a exoneração do servidor JOSÉ ANTONIO GOMES 
IGNACIO JUNIOR para o cargo "em comissão" de Chefe Jurídico 

da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá 
outras providências.)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o Sr. JOSÉ ANTONIO GO-
MES IGNACIO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP 
nº 119.663, portador da cédula de identidade RG nº 12.149.355-6 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 036.468.808-48, para ocupar o 
Cargo em “Comissão” de Chefe Jurídico da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré, criado pela Resolução nº 349/2009 
e alterado pela Resolução nº 386/2014, cujos vencimentos serão o 
da referência J2.1 da Lei nº 1812, de 24 de junho de 2014.
Art. 2º · Este Ato entrará em vigor na presente data, após sua 
publicação no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, 09 de setembro de 2019

FRANCISCO	BARRETO		 SÉRGIO	LUIZ	FERNANDES
DE	MONTE	NETO																					Vice-Presidente																		
	Presidente																																	

ADALGISA	LOPES	WARD						FLÁVIO	EDUARDO	ZANDONÁ
1ª	Secretária																													2o	Secretário
                             
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra

ÁDRIA	LUZIA	RIBEIRO	DE	PAULA
Diretora	Geral	Administrativa

ATO DA MESA Nº 13/2019
(Dispõe sobre a nomeação do servidor FREDERICO DE ALBU-

QUERQUE PLENS para o cargo "em comissão" de Chefe Jurídico 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá 

outras providências.)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º - Fica nomeado o SR. FREDERICO DE ALBUQUERQUE 
PLENS, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 350.076, porta-
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dor da cédula de identidade RG nº  11.490.512-5SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 027.063.308-13, para ocupar o Cargo em “Co-
missão” de Chefe Jurídico da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré, criado pela Resolução nº 349/2009 e alterado 
pela Resolução nº 386/2014, cujos vencimentos serão o da refe-
rência J2.1 da Lei nº 1812, de 24 de junho de 2014.
Art. 2º ·O referido funcionário deverá realizar as funções ine-
rentes ao cargo, ou seja:  Dirigir os trabalhos jurídicos da Câmara 
Municipal  sem poder de decisão relevante sobre interesses de ter-
ceiros; ·Assessorar a Presidência, a Mesa Diretora, as Comissões 
e os Vereadores nos assuntos jurídicos, parlamentares e políticos; · 
Representar em juízo ou fora dele a parte de que é mandatário, nas 
ações em que estes forem réus, autores ou interessados; · Acom-
panhar e emitir parecer em processos administrativos; · Executar 
estudos sobre matéria jurídica e de outra natureza, consultando 
leis, jurisprudências e outros documentos para adequar os fatos à 
legislação aplicável;   · Preparar defesas ou acusações; · Estudar 
processos em todas as suas fases; Redigir e elaborar documentos 
jurídicos, peticionários, minutas e informações sobre qualquer na-
tureza administrativa, fiscal, trabalhista, cível, comercial, penal e 
outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequada ao 
assunto em questão para garantir seu trâmite até a decisão judicial; 
· Contratos ou pareceres; · Patrocinar a defesa e os interesses da 
Câmara Municipal, judicial e extrajudicialmente, por solicitação da 
Presidência, prestar cooperação à Divisão de serviços legislativos; 
· Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo 
chefe imediato, ainda supervisionar, revisar e coordenar a atuação 
de estagiários. · Prestar assessoramento administrativo, legislativo 
e consultoria técnica jurídica `a Divisões e membros do Poder Le-
gislativo; · Prestar assessoramento e consultoria aos Vereadores, 
quando solicitado; Redigir, digitar e revisar qualquer modalidade de 
ato ou manifestação administrativa, segundo as normas técnicas; 
· Elaborar minutas de proposições legislativas, pronunciamentos e 
contratos administrativos; · Acompanhar a realização de licitações 
e a execução dos contratos administrativos; · Elaborar estudos, 
emitir informações e instruções sobre matéria de interesse do Po-
der Legislativo; ·Integrar comissões administrativas e dar suporte 
às comissões permanentes e temporárias; · Orientar a Mesa Di-
retora na elaboração e na aplicação de regulamentos e normas 
relativos à administração pública; · Examinar processos adminis-
trativos; · Propor procedimentos de atualização e modernização do 
Poder Legislativo; · Zelar pelo bom estado de conservação e de 
funcionamento dos materiais e equipamentos existentes no setor; · 
Executar outras tarefas correlatas no âmbito de suas atribuições e 
demais atividades atribuídas pela Presidência e/ou Diretoria Geral 
Administrativa.
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na presente data, após sua publi-
cação no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, 10 de setembro de 2019

FRANCISCO	BARRETO		 SÉRGIO	LUIZ	FERNANDES
DE	MONTE	NETO																					Vice-Presidente																		
	Presidente																																	

ADALGISA	LOPES	WARD						FLÁVIO	EDUARDO	ZANDONÁ
1ª	Secretária																													2o	Secretário
                             
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra

ÁDRIA	LUZIA	RIBEIRO	DE	PAULA
Diretora	Geral	Administrativa

CIRCULAR	N	º	29/2019-DG
Avaré, 12 de setembro de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa	a	matéria	para	Ordem	do	Dia	da	Sessão	Ordinária	de	
16/09/2019	-	Segunda	Feira	–	às	19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do 
Dia da Sessão Ordinária de 16 de setembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:0
1.			PROJETO	DE	LEI	Nº	79/2019	-	Discussão	Única	
Autoria:	Prefeito	Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito adicional no orçamento 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Avaré - AVAREPREV, no valor de R$ 795.000,00, decorrente 
de anulação parcial de dotação orçamentária, para AMPLIAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO AVAREPREV.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 79/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/ emendas)

2.			PROJETO	DE	LEI	Nº	80/2019	-	Discussão	Única	
Autoria:	Prefeito	Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 18.047,43 - Fundo Social de So-
lidariedade).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 80/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3.			PROJETO	DE	LEI	Nº	81/2019	-	Discussão	Única	
Autoria:	Prefeito	Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 12.580,77 - Secretaria Municipal 
de Obras).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 81/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4.			PROJETO	DE	LEI	Nº	82/2019	-	Discussão	Única	
Autoria:	Prefeito	Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 2.436,88- Fundo Social de Soli-
dariedade).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 82/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
5.			PROJETO	DE	LEI	Nº	83/2019	-	Discussão	Única	
Autoria:	Prefeito	Municipal
Assunto: Institui a obrigatoriedade de melhores condições de vida 
às árvores urbanas, criando o local específico e dispõe sobre con-
ceito, parâmetros, disciplina e instalação do "Espaço Árvore" no 
Município de Avaré e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 83/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Serviços, Obras e Adm. Pública; e de Saúde, Prom. Social, Meio 
Ambiente e Dir. Humanos.
6.			PROJETO	DE	LEI	Nº	84/2019	-	Discussão	Única	
Autoria:	Prefeito	Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 100.973,01 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 84/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO	MUNÍCIPE	DE	AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 09/09/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
• Projeto de Lei nº 84/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 100.973.01 - SEMADS).
• Projeto de Lei nº 85/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Município de Avaré a firmar DISTRATO SOCIAL para 
extinção do LABORAMVAVE e dá providências.
• Projeto de Lei Complementar nº 86/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a redenominação e redefinição das atribuições dos 
cargos de Assessor Técnico, Assessor de Gabinete, Assessor Téc-
nico de Esportes, Assessor Administrativo, Assessor de Imprensa, 
Assessor de Sistemas e Métodos, Assessor de Crédito, Assessor 
Técnico do Procon, constantes do anexo III da Lei Complementar 
nº 126 de 02 de junho de 2010 e dá outras providências.

 

 

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 para apresentação dos relatórios da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde referentes ao 2º quadrimestre de 2019.
Data:		27/09/2019		
Horário:	09	horas	
Local:	Plenário	da	Câmara	de	Vereadores	de	Avaré,	sito	à	Aveni-
da	Gilberto	Filgueiras,	nº	1.631	–	Alto	da	Colina	I
 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço 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$ 6.066,10
Avaré, 13 de setembro de 2019

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de fornecimento diário de re-
cortes, via correio eletrônico e website de boletim de publicações 
em nome do município, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para andamento das atividades administrativas desta 
Municipalidade.
Fornecedor: NCL Jusdigital Publicações Eirelli EPP
Empenho(s): 6867/2019
Valor: R$ 50,00
Avaré, 13 de setembro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para publicação de Atos 
Oficiais em jornais de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de Propaganda e 
Publicidade Ltda.
Empenho(s): 11108/2019
Valor: R$ 2.016,00
Avaré, 13 de setembro de 2019

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de revisão de 10 mil km do veículo de placa 
DEU 4656, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Fazenda.
Fornecedor: Proeste Comércio de Veículos e Peças Prudente Ltda
Empenho(s): 10934/2019
Valor: R$ 505,64
Avaré, 13 de setembro de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal de Fazenda

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): 6239/2019
Valor: R$ 4.544,90
Avaré, 13 de setembro de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
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INEDITORIAIS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de consulta médica de ginecologista, tal 
quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Fornecedor: Ana Paula Dalcim
Empenho(s): 816/2019
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 13 de setembro 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 pa-
gamentos por se tratar de contratação da empresa representante 
exclusiva do grupo Demônios da Garoa para realização de show 
artístico musical no Festival Avareense de Música Popular – Fam-
pop 2019, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: Demônios da Garoa Prod. Art. e Repres. Ltda
Empenho(s): 13490/2019
Valor: R$ 40.000,00
Avaré, 13 de setembro de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para publicação no 
sistema INCOM da Imprensa Nacional (DOU) para publicação de 
editais, extrato e termos.
Fornecedor: Imprensa Nacional
Empenho(s): 96/2019
Valor: R$ 792,96
Avaré, 13 de setembro de 2019

CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretária Municipal de Comunicação

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE	DE	AVARÉ	(COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº	06-19
A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento 
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA Nº 06-19, a ser realizada no dia 16/09/19 (DEZESSEIS DE 
SETEMBRO, SEGUNDA-FEIRA), NO INSTITUTO FEDERAL, na 
Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, n. 1233, J. Europa II, às 
18h30, com a presença mínima de um terço dos membros. Os con-
selheiros titulares que não puderem comparecer deverão acionar 
o respectivo suplente. A reunião é aberta a qualquer interessado 
que poderá utilizar a palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.1) Apresentação do Decreto n.º 5588 de  06.09.2019 - reorgani-
zação do colegiado
2.2) Deliberação sobre as Atas das Reuniões Ordinária nº 05/2019 
do dia 05/06/2019 e Extraordinária  n.º 01/2019 de 19/06/2019;
2.3)  Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas; 
2.3.2) Correspondências Enviadas;

2.4)  Apresentação do relatório de ações realizadas referentes ao 
Programa Município Verde e Azul
2.5) Agendamento de Reunião Extraordinária para eleição da Nova 
Diretoria biênio 2019/2020.
2.6) Palavra livre.
 Estância Turística de Avaré, 09 de setembro de 2019.

Silmara	Rodrigues
Presidente-COMDEMA

 
Ricardo	Sgarbi	Augusto
Secretário	Executivo

COMUNICADO	–	LICITAÇÃO	–	PREGÃO	PRESENCIAL
Acha-se aberto na Santa Casa de Misericórdia de Avaré/SP, o edi-
tal de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2019, do 
tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de “Sistema de digitali-
zação direta de radiologia fixa - Aparelho de raios-X fixo digital (DR) 
para realização de radiografias”, conforme Termo de Referência 
que compõe o Edital como Anexo I. A realização se dará na data de 
01/10/2019, às 09h00min. O Edital na integra poderá ser obtido na 
Secretaria Geral da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, localiza-
da na Rua Paraíba, nº 1003, Centro, na cidade de Avaré/SP., das 
07h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, de segunda a sextas-feiras, 
mediante apresentação de mídia (pendrive) ou através download 
no site www.santacasaavare.com.br/page/licitacao ou enviando a 
solicitação através do e-mail  stacomissao@uol.com.br. 

Marcio	de	Souza	Campos
Pregoeiro

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE 
AVARÉ	(CMPD)	

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presen-
te convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em 
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 18 
de setembro de 2019, quarta-feira, às 19h00 na AREA, sediada na 
Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para que 
se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Informações da secretaria (correspondência enviada e recebida);
III. Apresentação de processos para deliberação;
IV. Distribuição de processos;
V. Comunicação da presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2019.

Paulo	Henrique	Ciccone
Presidente	CMPD

João	Paulo	Pereira	Tristão
1º	Secretário

Secretaria	Municipal	de	Assistência	e	
Desenvolvimento	Social

Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	e	do	
Adolescente

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

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 19 de Setembro às 9:00 h na Sala de Reunião 
dos Conselhos Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, 
Centro Avaré.
Pauta:
1. Leitura da Ata Anterior;
2. Portaria MMFDH 2456 de 3/set/19 – Cadastramento FUMCAD;
3. Resolução CMDCA 010 e 011/2019 sobre a eleição escolha de 
membros do Conselho Tutelar;
4. Oficio nº 173/2019 da Semads – Resposta enviada;
5. Reunião de Rede – Juízo da Infância e Juventude;
6. Escala de membros do CMDCA para o dia da Eleição;
7. Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: (cmdca@ava-
re.sp.gov.br).
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 12 de Setembro de 2019.

Clóvis	Rodrigues	Felipe
	Presidente	do	CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR	AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de novem-
bro 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 17 de SETEMBRO de 2019, na Secretaria 
Municipal de Turismo situado na Rua Pernambuco s/nº -  Horto Flores-
tal, em primeira chamada às 15:00 hs, com a maioria simples de seus 
membros, e em segunda chamada às 15hs15, com qualquer quórum, 
independente da proporcionalidade de sua constituição, para deliberar 
sobre a seguinte PAUTA: Ofícios recebidos, ofícios enviados e demais 
assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de tu-
rismo; encerramento.
Avaré, 09 Setembro de 2019.

Romualdo	Fontes																					Vilma	Zanluchi
Presidente	 	 1º	Secretária	Executiva

I PROCESSO SELETIVO 2020
EDITAL DE INSCRIÇÃO

A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situada 
à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Avaré – Estado de São Paulo, 
torna público que estarão abertas as inscrições para o I Processo Se-
letivo 2020, no período de 16 de setembro a 16 de outubro de 2019.
O Processo Seletivo 2020 será realizado de conformidade com as 
normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96 e no Regimento Escolar.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 16 de setembro a 16 de outubro 
de 2019.
2. LOCAL: Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de Avaré  
3. ENDEREÇO:  Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163 – Avaré – SP
Cep 18700 – 902 – Avaré – SP – Fone (0XX14) 3711 1828
e-mail: secretaria@frea.edu.br      
 4. HORÁRIO:    das   7h30 às 21h30
5. CURSOS E VAGAS
CURSOS   PERÍODO VAGAS
Letras   Noturno  100
Pedagogia   Diurno  50
Pedagogia  Noturno  120
Artes   Noturno  50
História   Noturno  70
Ciências Biológicas  Noturno  100
Matemática  Noturno  100
Química   Noturno  50
Educação Física (Licenciatura) Noturno  140
Educação Física (Bacharelado)Noturno  140
6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
- Ficha de inscrição
7. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais)
8. DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Dia 20 de outubro de 2019 – 13h00 
FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré – Praça Pref. 
Romeu Bretas, 163 – Avaré - SP
O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45
O candidato deverá apresentar no dia da prova documento com foto.
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no I Processo Seletivo, dentro do nú-
mero de vagas oferecidas, terão dos dias 23 de outubro a 14 de 
novembro de 2019, para efetivarem a matrícula.
Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas nos 
quadros de avisos da Fundação Regional Educacional de Avaré e 
informações pelo telefone: (14) 3711.1828
Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para o 
período letivo imediatamente subsequente à sua realização, não 
sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos por 
prazo superior ao do referido período letivo.
Se o candidato ou seu responsável desistir da matrícula, ou can-
celá-la, após paga a primeira parcela e antes do início do semestre 
letivo, ser-lhe-á devolvido o montante equivalente a 80% (oitenta 
por cento) do valor pago, destinando-se o valor retido à compensa-
ção de custos operacionais.
Os cursos funcionarão com um número mínimo de 25 (vinte e cin-
co alunos). Um número inferior a este inviabiliza e impossibilita o 
funcionamento do curso.
OBS: O Edital na íntegra, encontra-se afixado no quadro de avisos 
da Fundação Regional Educacional de Avaré.
Avaré, 13 de setembro de 2019.

Profa.	MSc.	Dinamene	Gomes	Godinho	Santos
Diretora	Pedagógica
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EDITAL	DE	PUBLICAÇÃO	DA	NOMINATA	DOS	
MESÁRIOS	E	ESCRUTINADORES	QUE	ATUARÃO	

NA ELEIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE 
ESCOLHA	DE	CONSELHEIROS	TUTELARES	–	2019.
A COMISSÃO ELEITORAL do processo de escolha de Conselheiros 
Tutelares do Município da Estância Turística de Avaré, no uso da atri-
buição, que lhe é conferida pela Lei Complementar n° 150/11, Reso-
lução do CMDCA n° 05/2019 e Edital normativo de abertura das ins-
crições, torna público a retificação para corrigir, excluir e acrescentar 
nomes no Edital de publicação da nominata dos mesários e escruti-
nadores que atuarão na Eleição do processo seletivo de escolha de 
Conselheiros Tutelares no dia 06 de Outubro de 2019.
1. NOMINATA:

Secretaria	Municipal	de	Assistência	e	
Desenvolvimento	Social

Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	e	do	
Adolescente								

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

2. LOCAL: EMEB Dona Anna Novaes de Carvalho, localizada na 
Rua Paraná, nº 2155 e a EMEB Maria Thereza de O. Picalho (Don-
doca), localizada na Rua Santos Dumont, n° 1910.
3. DIA: 06 de Outubro de 2019.
 4. HORÁRIO: 08:00 h às 17:00 h.
Avaré, 12 de setembro de 2019

Clóvis	Rodrigues	Felipe
Presidente	do	CMDCA
Comissão	Eleitoral

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL	DE	AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE TER-
MO DE COLHEITA DE AMOSTRA TCA Nº 011
Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos / 1º Semestre 2019
Razão Social: Minerva S/A
TCA nº 011 de 17/06/2019 – Processo / protocolo nº 990/19
CNPJ 67.620.377/0001-14
Endereço: Av. Antonio Manço Bernardes – Rotatória Família Vilela 
Queiroz s/nº
Município: Barretos/SP CEP 14781-545

02.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 477 de 01/08/2019, protocolo/processo nº 1429/19 de 
01/08/2019
AIP de Apreensão e Inutilização produtos nº 457 de 01/08/2019, 
protocolo/processo nº 1430/19 de 01/08/2019
Termo de Apreensão e Inutilização produtos nº 461 de 01/08/2019,  
protocolo/processo nº 1431/19 de 01/08/2019
Interessado: MERCEARIA PLIMEC EIRELLI EPP
CPF/CNPJ: 04.974.685/0001-28
Endereço: Rua Nicanor Garcia, 135 – Avaré/SP

03.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 759 de 05/04/2019, protocolo/processo nº 494/19 de 
05/04/2019
Interessado: LUIZ HENRIQUE SALOMÃO
CPF/CNPJ: 515.101.898-15
Endereço: Av. do Progresso, 51 – Avaré/SP

04. COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 670 de 23/04/2019, protocolo/processo nº 589/19 de 
23/04/2019
Interessado: LUCIANO MARTINS ALVES
CPF/CNPJ: 306.886.098-99
Endereço: Rua Paraíba, 1036 – Avaré/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento	de	Fiscalização/ISS
 COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO/ISS

NOTIFICAÇÃO
1698/19 – RUA JULIO J.DA ROCHA,266-4.452.012-000-JAM-SOM
1699/19 – AV.DOMINGOS L. CRUZ,161 – 4.584.002-000-RAS-SOM
1700/19 – R.PRUDENTE MORAES,277-3.217.030-000-JESP – SOM
1703/19 – R.MANOEL R.C.MARTINS,96-4.141.009-000-JCRD-SOM
1707/19 – R.MUNTAHA B.U.LOPES,108-4.667.024-000-MAGP-SOM
1716/19 – R.SÃO CRISTOVÃO,299-2.140.012-000 – JDV-SOM
1717/19 – R.HUMBERTO BASSETO,35-4.612.006-000-ABM-SOM 
1718/19 – R.DOMINGOS PENABIANCO,78 – 4.662.002-000-ACR-SOM
1728/19 – RUA BORDAS DO CAMPO, 829 – F.031.008-000 – ARG – SOM
1744/19 – RUA CAPITÃO ISRAEL – 5.102.004/5-000 – SVD – M/
CALÇADA
1745/19 – RUA BARÃO ANTONINA – 5.057.026-000 – AGB – LIMPEZA
1747/19 – RUA TEJUPÁ – 56.053.006-000 – JLP – M/CALÇADA
]752/19 – RUA ITAPORANGA-5.051.004-000-ACC-L/M/C
1754/19- RUA SANTUARIO PANTANAL-F.006.005-000-IPA-SOM
1755/19- RUA SGTO.MORGATO – 5.068.001/2-000 – WLB -LIMPEZA
1759/19- RUA MANDURI-5.042.016-000 – AE – LIMPEZA/C
1772/19 – RUA TOCANTINS-F.025.012-000 – ITY – SOM
1791/19 – RUA WELINGTON P. ASSIS-5.277.019-000 – LS – SOM

Secretaria	Municipal	de	Assistência	e	
Desenvolvimento	Social

Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	e	do	
Adolescente								

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

PROCESSO	DE	ESCOLHA	DE	MEMBROS	DO	
CONSELHO TUTELAR

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO DIA, HORÁRIO E 
LOCAIS DE VOTAÇÃO

Em outubro de 2019 haverá eleição para escolha de membros do 
Conselho Tutelar de Avaré para o quadriênio 2020 a 2024.
Todos os eleitores do município de Avaré poderão votar.
O comparecimento à votação é voluntário. Cada eleitor poderá vo-
tar em até 5 candidatos.
Os eleitores votarão nos locais abaixo conforme a letra do primeiro 
nome.
DIA DA ELEIÇÃO: 06/10/2019
HORÁRIO DE VOTAÇÃO: das 08:00 às 17:00
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
1. – EMEB DONA ANNA NOVAES DE CARVALHO (06 Salas)
 End; Rua Paraná n° 2155- Bráz
 Sala 01- Letra A
 Sala 02- Letras B,C
 Sala 03- Letras D,E
 Sala 04- Letras F,G,H,I
 Sala 05- Letras J
 Sala 06- Letras K,L

2.  – EMEB MARIA TEREZA DE OLIVEIRA PICALHO (06 Salas)
 End: Avenida Santos Dumont n° 1910- Brabância
 Sala 01- Letra M
 sala 02- Letras N,O,P
 Sala 03- Letras Q,R
 Sala 04- Letras S,T
 Sala 05- Letras U,V,W
 Sala 06- Letras X,Y,Z
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A VOTAÇÃO: Título de 
Eleitor – RG

Clovis	Rodrigues	Felipe
Presidente	do	CMDCA-Gestão	2019-21

COMISSÃO  ELEITORAL
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AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO	PRESENCIAL	Nº.	106/19	–	PROCESSO	Nº.	249/19

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recar-
ga de gás P-45 para escolas e creches.
Data de Encerramento: 26 de setembro de 2.019 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de setembro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.019 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO	PRESENCIAL	Nº.	107/19	–	PROCESSO	Nº.	250/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para limpeza, higienização, im-
permeabilização e conserto de caixas reservatórias da creche Ma-
ria Isabel Domingos Leal e EMEB Evani E. B. Casolatto.
Data de Encerramento: 30 de setembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de setembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.019 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

REPETIÇÃO	DE	PREGÃO	PRESENCIAL	Nº.	099/19
PROCESSO	Nº.	224/19

ABERTO	PARA	TODAS	AS	EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para confecção de próteses dentárias totais e parciais.
Data de Encerramento: 27 de setembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de setembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO	DE	DELIBERAÇÃO
PREGÃO	ELETRÔNICO	N°	062/19	–	PROCESSO	N°	230/19

Analisando os autos, nesta data,  referente ao Pregão em epígrafe, 
a Senhora ANDRÉIA DE FÁTIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, 
no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do 
edital em epígrafe, nos termos a serem conferidos nos sites: www.
avare.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, tendo em vista que as alterações 
não irão afetar o prazo de publicação para formulação das propos-
tas mantêm-se:
Recebimento das Propostas: 06 de Setembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 17 de Setembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de Setembro de 2.019 das 08h30min 
às 09h30min
Início da Sessão: 17 de Setembro 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, 12 de Setembro de 
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO	ELETRÔNICO	N°	063/19	–	PROCESSO	N°	231/19
Após análise da solicitação de esclarecimento apresentado pela 
empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES SA e considerando e-mail da Secretaria de Mu-
nicipal da Saúde referente ao Pregão em epígrafe, a Senhora AN-
DRÉIA DE FATIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital em epí-
grafe, nos termos a serem conferidos nos sites: www.avare.sp.gov.
br e www.bbmnetlicitacoes.com.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se:
Recebimento das Propostas: 10/09/2.019 das 10 horas até 
25/09/2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 25/09/2.019 das 08h30min às 11 horas
Início da Sessão de Disputa de Preços: 25/09/2.019 às 14 horas
Prefeitura da Estância Turística de Avaré,13 de Setembro de 2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atri-
buições 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 FORTTSERRAS COMÉR-
CIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, GAMA CO-
MÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 
– EPP, M. A. DA SILVA LEANDRO & CIA LTDA ME e MARLUCE 
BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, responsáveis pelo 
registro de preços para eventual aquisição de peças para roçadei-
ras e serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças para o 
trator Giro Zero e ferramentas diversas para uso da Secretaria de 
Serviços, relativo ao Pregão Eletrônico n° 034/19 – Processo n° 
135/19. Homologado em: 13/09/2.019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções 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 VITTAE – REABILITAÇÃO E 
PREVENÇÃO A SAÚDE LTDA-ME, responsável pelo registro de 
preços para eventual locação de CPAP e BIPAP, relativo ao Pre-
gão Eletrônico n° 059/19 – Processo n° 217/19. Homologado em: 
06/09/2.019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções 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 PHARMATIKA IMPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP, responsável pelo registro de preços 
para eventual aquisição de produtos descartáveis para higieniza-
ção corporal para pacientes do Pronto Socorro, relativo ao Pre-
gão Eletrônico n° 060/19 – Processo n° 218/19. Homologado em: 
13/09/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão	Presencial	nº.	085/19	–	Processo	nº.	200/19

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 085/19 à empresa MA-
LUF E TINÓS LTDA EPP, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para locação de 44 (quarenta e quatro) equipamen-
tos multifuncionais a laser de impressão, cópias, digitalização para 
a Secretaria Municipal de Educação, com Franquia Mensal de 
180.000 (cento e oitenta mil) impressões. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.019 – Josiane Aparecida 
Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Estân-
cia Turística de Avaré.

Diego Beraldo – Secretária Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica 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 MARCOS 
PAULO PINTO DE ARRUDA 28964871820, objetivando a contra-
tação de empresa para locação de equipamentos de sonorização 
para o Desfile Cívico, relativa ao Pregão Presencial nº. 098/19 – 
Processo nº. 223/19. Homologado em: 10/09/2019.

RATIFICAÇÃO	DE	INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade	de	Licitação	nº.	016/19	–	Processo	nº.	228/19

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à NOVO INTERIOR 
COMUNICAÇÕES LTDA, no valor global de R$ 30.700,00 (Trinta 
mil e setecentos reais), objetivando a realização do Evento Estima-
cão no Município de Avaré, no dia 29 de setembro de 2.019, com 
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 06 de setembro de 2.019 – Ronaldo Souza Vi-
las Boas – Secretário Municipal da Agricultura e Abastecimento da 
Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 034/19 – Processo n° 135/19
Órgão gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FORTTSERRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 634.898,15 (Seiscentos e trinta e quatro mil, oito-
centos e noventa e oito reais e quinze centavos)
Detentora: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA – EPP
Valor Global: R$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais)
Detentora: M.A. DA SILVA LEANDRO & CIA LTDA ME

Valor Global: R$ 23.000,00 (Vinte e Três mil reais)
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Valor Global: R$ 62.143,80 (Sessenta e dois mil, cento e quarenta 
e três reais e oitenta centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças para 
roçadeiras e serviço de manutenção preventiva e corretiva, peças 
para o trator Giro Zero e ferramentas diversas para uso da Secre-
taria de Serviços
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/09/2.019

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 059/19 – Processo n° 217/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: VITTAE – REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE 
LTDA-ME
Objeto: Registro de preços para eventual locação de CPAP e BIPAP
Valor Global: R$ 56.200,00 (Cinquenta e seis mil e duzentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 06/09/2.019

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 060/19 – Processo n° 218/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PHARMATIKA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADIS-
TA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de produtos 
descartáveis para higienização corporal para pacientes do Pronto 
Socorro
Valor Global: R$ 38.070,00 (Trinta e oito mil, setenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/09/2.019

EXTRATO	DE	CONTRATO	DE	INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 016/19 – Processo nº. 
228/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa para realização do Evento Esti-
macão no Município de Avaré, no dia 29 de setembro de 2.019, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Agricultura e Abas-
tecimento
Valor Global: R$ 30.700,00 (Trinta mil e setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/09/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 085/19 – Processo nº. 200/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MALUF E TINÓS LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 
44 (quarenta e quatro) equipamentos multifuncionais a laser de 
impressão, cópias, digitalização para a Secretaria Municipal de 
Educação, com Franquia Mensal de 180.000 (cento e oitenta mil) 
impressões
Valor: R$ 80.841,00 (oitenta mil, oitocentos e quarenta e um reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/09/2.019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 098/19 – Processo nº. 223/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARCOS PAULO PINTO DE ARRUDA 28964871820
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos de 
sonorização para o Desfile Cívico.
Valor Global: R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/09/2019

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 017/18 – PROCESSO N° 360/18 (Contrato n° 
042/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão de obra para execução da Revitalização do 
Camping Municipal – Represa Jurumirim, com prorrogação do pra-
zo até 16 de dezembro de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário 
Municipal de Planejamentos e Transportes da Estância Turística 
de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 047/16 – PROCESSO Nº 308/16 (Contrato n° 
341/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa GENTE SEGURADORA S. A, objetivando a prestação 
de serviços de seguro para veículos (ambulâncias) pertencentes 
às frotas do SAMU e do Pronto Socorro Municipal, com prorroga-
ção do prazo até 08 de setembro de 2.020, no valor global de R$ 
10.833,00 (dez mil, oitocentos e trinta e três reais). Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística 
de Avaré.



EDIÇÃO 927 | AVARÉ, 13 DE SETEMBRO DE 2019 9

ESPORTES

Estância é representada por 
cinco equipes na categoria 
sub-16 

Avaré vai disputar cinco modalidades na fase 
estadual dos 2º Jogos Infantis do Estado de São 
Paulo. A informação é da Secretaria Municipal de 
Esportes (SEME). 

As disputas estão programadas para o período 
de 26 de setembro a 5 de outubro em Dracena. 
Equipes de todo o Estado vão disputar a competi-
ção, incluindo as campeãs de suas respectivas re-
giões.  

Avaré será representada na categoria sub-16 
pelo basquete masculino e feminino, handebol fe-
minino, atletismo feminino e natação masculino e 
feminino, além do karatê masculino e feminino.

A segunda edição dos Jogos Infantis do Estado 
de São Paulo são organizados pela Secretaria de 
Esportes do Estado de São Paulo.

Evento homenageia 
técnico Benedito da Silva, 
esportista que atuou por 
décadas na organização 
de torneios 

A final da Copa Bugrinho de Futsal acon-
tece neste sábado, 14, a partir das 9 horas, 
no Ginásio Municipal de Esportes “Kim Ne-
grão”. 

Avaré disputa fase estadual dos 
Jogos Infantis de São Paulo

Final da Copa Bugrinho 
acontece neste sábado 
no “Kim Negrão”

Com entrada franca, o evento organizado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) presta homenagem ao técnico Bene-
dito da Silva, o popular Bugrinho, esportista 
que atuou na promoção de torneios de futsal 
por mais de 30 anos em Avaré. 

A equipe Sub-16 da SEME vai disputar 
a final do torneio em jogo contra o In-
ternacional às 10 horas. Haverá também 
outras partidas na oportunidade: Interna-
cional x Iaras Sub 12 (9 horas), Internacio-
nal x Taguaí Sub 14 (9h30) e AAA x Taguaí 
Sub 10 (10h30).
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CULTURA

SAÚDE 

“Chamadas desnecessárias ao 
SAMU podem comprometer 
vidas”, alerta diretor
Serviço registrou 1302 trotes entre maio e 
agosto; crime representa 13% das ligações 
recebidas no período

Dos 10.044 mil atendimentos registrados pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) entre maio e agosto, 1302 foram trotes. Além 
disso, 19% constam como “informação” e outros 4% como “engano”. 

As informações alarmantes estão em um balanço do 2º quadrimestre 
divulgado pelo órgão que tem sede em Avaré e presta atendimento a 17 
municípios da região.

Conscientização - O SAMU alerta que os trotes podem comprome-
ter vidas. “A ligação desnecessária pode congestionar as linhas telefônicas, 
comprometendo o deslocamento da ambulância ou até impossibilitando 
que o médico-regulador faça a orientação sobre os primeiros socorros, 
procedimento que pode salvar a vida do paciente”, alerta o enfermeiro 
Adriano de Oliveira, diretor do SAMU Regional Vale Jurumirim. 

Crime - Além de prejudicar vidas, o trote aos serviços de emergência é 
um crime previsto no Código Penal. Quando identificado, o autor é enqua-
drado no artigo 340 do Código Penal: comunicação falsa de crime ou de 
contravenção, cuja pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Projeto aberto ao público 
leva psicanalista para 
analisar aspectos do longa

Estrelado por Bradley Cooper e 
Lady Gaga, “Nasce uma Estrela” é o 
filme escolhido para a edição do pro-
jeto Cinema no Divã que acontece 
na sexta-feira, 20, no Centro Cultural 
“Esther Pires Novaes”.  

A exibição aberta ao público tem 
início às 19h15. O evento conta com 
o apoio da Secretaria Municipal da 
Cultura. 

Como acontece em todas as edi-
ções, a psicanalista Neide Aoki faz 
análises do filme com outros psicólo-
gos. Em seguida, o público será con-
vidado para participar de um debate 
sobre a obra. 

Cinema no Divã exibe filme “Nasce 
uma Estrela” no dia 20

O Centro Cultural fica na Rua Cea-
rá, nº 1507. Outras informações pelo 
telefone (14) 3733-5420. 

Sinopse
“Nasce uma Estrela” é o primeiro pa-

pel de Gaga como protagonista de um 
longa-metragem. O filme marca ainda a 
estreia de Cooper na cadeira de diretor. 

Nesta releitura da trágica história de 
amor, ele interpreta o experiente músico 
Jackson Maine, que descobre a artista des-
conhecida Ally, por quem se apaixona. 

Ela está prestes a desistir de seu 
sonho de se tornar uma cantora de 
sucesso, até que Jack a convence a 
mudar de ideia. 

Porém, apesar de a carreira de 
Ally decolar, o relacionamento pesso-
al entre os dois começa a desandar 
à medida que Jack luta contra seus 
próprios demônios. 
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Música, desfile festivo e 
eventos esportivos integram 
programação 

A Estância Turística de Avaré comemora os 158 
anos de sua fundação com uma série de atrações. 
Música, desfile festivo e eventos esportivos inte-
gram a programação. 

O tradicional desfile acontece no domingo, 15, 
a partir das 8 horas. O cortejo tem início com a exi-
bição da tropa de atiradores do Tiro de Guerra. Em 
seguida, escolas, bandas, fanfarras e entidades vão 
desfilar pela Rua Rio de Janeiro até o Largo São 
João. A concentração será na Concha Acústica.

Com organização da Secretaria Municipal da 
Educação e apoio da Secretaria Municipal da Cul-
tura, o evento deve registrar um recorde de partici-
pações: mais de 40 estão previstas.

Orientações
O projeto “Mata Sede” estará localizado como 

de costume na Praça “Padre Tavares”, ao lado do 
Santuário Nossa Senhora das Dores, no centro his-
tórico. Também haverá um ponto na esquina do 
Banco Bradesco para entrega de copos d'água so-
mente para participantes do desfile.

Os organizadores do desfile orientam os partici-
pantes para que também levem garrafas ou copos 
de água para crianças e idosos. Recomendam ain-
da o uso de protetor solar. O SAMU vai disponibi-
lizar uma unidade para quaisquer eventualidades.

Fampop
Outra atração que integra a programação de 

aniversário é a 37ª Feira Avareense da Música Po-
pular (Fampop), um dos mais importantes festivais 
do país. 

A edição continua nesta sexta-feira, 13, às 20 
horas, com a primeira eliminatória nacional e o 
show do músico Samuel Conrado, vencedor da 
Melhor Música Avareense no ano passado. 

Já a cantora avareense Vanessa Reis é atração no 
sábado, 14, logo após a segunda eliminatória nacio-
nal. A final do evento acontece no domingo, 15, no 
mesmo horário. O grupo Demônios da Garoa, patro-
no da edição, fará o encerramento da 37ª Fampop. 

EVENTO

Avaré comemora 158 anos 
com série de atrações

Esportes 
A final da Copa Bugrinho de Futsal também 

acontece neste sábado, 14, a partir das 9 horas, no 
Ginásio Municipal de Esportes “Kim Negrão”. 

Com entrada franca, o evento organizado pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) 
presta homenagem ao técnico Benedito da Silva, 
o popular Bugrinho, esportista que atuou na pro-
moção de torneios de futsal por mais de 30 anos 
na cidade. 

A Estância Turística de Avaré também vai ser 
palco de um evento-teste da Associação de Para-
quedismo de Boituva (APB) entre segunda-feira, 

16, e terça-feira, 17. 
A atividade é voltada apenas aos integrantes da as-

sociação. No entanto, os avareenses poderão acompa-
nhar à distância os trabalhos da equipe, já que cerca de 
45 paraquedistas farão saltos das 7 às 18 horas no Aero-
porto “Comandante Luiz Gonzaga Lutti”. 

Já na terça-feira, os profissionais também vão 
pousar na praia do Balneário Costa Azul, a partir 
das 16 horas. 

Outra atração prevista para o mês é o evento de 
pesca livre que deve acontecer a partir de sábado, 28, 
na Brabância. A atividade voltada para toda a família 
no Lago “Bertha Bannwart” é aberta ao público. 
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EVENTO

Com 108 filiados, instituição 
concentra a venda de produtos 
confeccionados por artesãos de Avaré

A Casa de Artes e Artesanato “Floriza Souto Fer-
nandes” vai celebrar os 33 anos de suas atividades 
na sexta-feira, 20. 

A data será celebrada com um café entre ami-
gos que tem início às 16 horas. Está prevista ainda 
a apresentação musical do Grupo da Casa. A entra-
da é franca. 

Secretaria da Cultura vai 
divulgar regras, data e local do 
concurso no fim deste mês                                                                             

 
O Centro Universitário Sudoeste Paulista (Uni-

FSP) vai contemplar a jovem escolhida para reinar 
durante a 51ª Emapa com uma bolsa de estudos 
integral. Dentre 23 cursos superiores, a vencedora 
poderá optar por Administração, Arquitetura e Ur-
banismo, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Produção, Nutrição, 
Gastronomia e Zootecnia, dentre outros.

A concorrente que conquistar a faixa de “Pri-
meira Princesa” receberá bolsa de estudos de 50% 
e a escolhida para “Segunda Princesa”, bolsa de 
25%¨. No fim deste mês a Secretaria Municipal da 
Cultura, organizadora do concurso, divulgará as re-
gras, a data e o local do evento.

“Em nome da Prefeitura, agradecemos aos di-
retores da UniFSP por prestigiarem a nossa inicia-
tiva novamente ofertando prêmios muito valiosos 
às três jovens vencedoras do concurso. Portanto, 
a escolha da Rainha da Emapa, além de projetar 
a beleza da mulher avareense, vai proporcionar às 
concorrentes a oportunidade de se graduar com 
bolsas de estudo”, afirmaram os organizadores.

Outras informações podem ser obtidas pelo te-
lefone (14) 3732-5057.

Rainha da Emapa 2019 ganhará bolsa 
integral em faculdade de Avaré

CULTURA 

Casa de Artes e Artesanato comemora 33 anos de atividade
Com 108 filiados, a instituição concentra a ven-

da de produtos confeccionados por artesãos de 
Avaré, garantindo suporte ao setor por meio da 
geração de renda e valorização de artistas.  

“É algo a se comemorar. Poucas cidades têm 
uma casa desse tamanho e com tantos anos de 
atividade”, ressalta a diretora Adriana Barreto 
Gonçalves. 

Ligada à Secretaria Municipal da Cultura, a Casa 
de Artes e Artesanato “Floriza Souto Fernandes” fica 
na Rua Grande do Sul, nº 1793, e funciona das 9 às 18 
horas. O telefone é o (14) 3711-2586.
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DEMONSTRATIVOS
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DECRETOS
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INSTITUTO	DE	PREVIDÊNCIA	DOS	SERVIDORES	PÚBLICOS	DO	MUNICÍPIO	
DE	AVARÉ-AVAREPREV	-	SERVIDORES	AFASTADOS	DE	AUXÍLIO	DOENÇA	

SETEMBRO	DE	2019

Relação	de	Emissão	de	Licenças	da	Vigilância	Sanitária	–	Abril	2019
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RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



OBRAS
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Obra da Secretaria Municipal 
de Educação deve ser 
concluída em 12 meses

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré deu 
início à reforma das instalações da EMEB “Salim 
Antônio Curiati”, na Vila Martins. 

Estão previstas a substituição do teto, pisos e 
portas, entre outras adequações que vão atingir 
toda a parte estrutural do prédio. 

Orçada em pouco mais de R$ 1,7 milhão, a obra 
da Secretaria Municipal de Educação deve ser con-
cluída em 12 meses. 

A pasta informou que os cerca de 600 alunos da 
instituição situada na Vila Martins foram remaneja-
dos para outras unidades. 

Recentemente, a EMEB “Maneco Dionísio”, loca-
lizada no centro, passou por ampla reforma.

 

   

Prefeitura inicia reforma da 
Escola “Salim Antônio Curiati”

Atividade voltada para professores da rede 
municipal foi promovida no Centro Cultural

Cerca de 400 professores da rede municipal de ensino assistiram à palestra 
com o tema “Criatividade na Interdisciplinaridade, Ginástica para o Cérebro” 
no Auditório Elias de Almeida Ward, no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”. 

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação entre os dias 9 e 10 
de setembro, a atividade foi ministrada por profissionais da escola Supera, 
franquia dedicada exclusivamente ao desenvolvimento das capacidades do 
cérebro e à saúde mental. 

Na ocasião, os palestrantes abordaram a importância da criatividade no 
processo educacional, o que permite à escola estar mais conectada com o 
mundo contemporâneo, entre outros benefícios tanto para alunos quanto 
para professores. 

EDUCAÇÃO 

Palestra ressalta importância da 
criatividade para o aprendizado 

  


