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INEDITORIAIS
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 13/02/2019
(quarta-feira) às 08h30min na Sala dos Conselhos na SEMADS,
situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Prestação de Contas Final Estadual do ano de 2018;
* 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 06 de Fevereiro de 2019.
Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

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 5.332/2018
Ata de reunião ordinária n° 027/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aos vinte dias do
mês de dezembro de dois mil e dezoito, com início às nove horas,
reuniu-se este Conselho, na SEMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sito à Rua Piauí, nº 1388, cidade
e comarca de Avaré, estado de São Paulo. O Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Foram apresentados
para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 1) Leitura
da ata da reunião anterior, que após aprovada foi assinada por todos. 2) Pedido de Certificação no CMDCA do GAADC – Grupo de
Assistência ao Adolescente e Desenvolvimento da Criança – após
análise da documentação apresentada conforme exigido pelo Oficio CMDCA 043/2017 (Certificado do CMAS) e demais exigências
cumpridas anteriormente o Conselho debateu o assunto e diante
da discordância de um dos conselheiros, a concessão da Certificação foi colocada em votação dentre os 7 com direito a voto, apurando-se 6 votos favoráveis e 1 contrário à emissão do Certificado;
3) Revisão da Lei 150/2011 e do Regimento Interno do CMDCA:
dado a complexidade do assunto foi sugerido a nomeação de uma
comissão a ser indicada na reunião ordinária de janeiro de 2019
para desenvolver essa tarefa; 4) Calendário de Reuniões de 2019:
ficou decidido manter as reuniões ordinárias, uma vez por mês,
com início às 08:30 hs, na 4ª (quarta) quinta feira do mês com datas
a ser publicadas no Semanário Oficial; 5) Andamento dos Processos do Edital FUMCAD 01/2017: após a conclusão do Parecer da
Procuradoria Geral do Município, com parecer favorável a minuta
de Termo de Fomento para repasse de recursos às entidades, o
Conselho decidiu encaminhá-lo à Semads (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social) – órgão ao qual o FUMCAD
está vinculado, para as providencias decorrentes do setor financeiro desse órgão, o que foi feito através do Oficio nº 068/2018 – CMDCA, sugerindo-se a alteração do nome do Gestor do FUMCAD,
tendo em vista o entendimento da Semads que esse cargo tem que
ser exercido por funcionário público, nos termos do Art 8º da Resolução nº 137/2010 do CONANDA (Conselho Nacional da Criança
e do Adolescente); 6) Utilização dos Recursos do FUMCAD para
2019: foi apresentada a proposta de se utilizar 70% dos recursos
orçados para 2019 em Subvenções Sociais (repasse de recursos
às entidades), 20% para Fortalecimento das ações do CMDCA –
Serviços de Terceiros e material de consumo (com Capacitação, divulgação, campanhas de prevenção e orientação ao uso de drogas
licitas e ilícitas, abuso sexual e outros tipos de violência, pesquisa
junto aos adolescentes sobre carências e necessidades e diagnóstico da situação da criança e do adolescente, no município) e 10%
a projetos relacionados ao SINASE e ao acolhimento de crianças
e adolescentes. Estiveram presentes nesta reunião, conforme a

lista de presença, os conselheiros: Marcela Geraldi Rowe, representante titular da Secretaria da Saúde; Alexandra P.A. Homem
de mello, representante titular da Secretaria da Educação; Sandra
Alzira Greguer, representante titular da Secretaria da Cultura, Tatiane Cristina Deolim, representante suplente, e Dalva Aparecida
Gonçalves, representante suplente (respectivamente: NOCAIJA
e Educandário Santa Maria) de Entidades de Atendimento Sócio
Educativo, Ricardo Lopes Ribeiro e Beatriz Bento Viana, representantes titular e suplente da OAB e Clóvis Rodrigues Felipe, representante do Setor Privado - Clube de Serviços - Rotary. Nada mais
havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas e
trinta minutos. Eu, Alexandra Homem de Mello, Secretária adoc,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por
todos os presentes.
Marcela Geraldi Rowe __________________________________
Alexandra P.A. Homem de Mello____________________________
Sandra Alzira Greguer ___________________________________
Tatiane Cristina Deolim __________________________________
Dalva Aparecida Gonçalves _______________________________
Ricardo Lopes Ribeiro __________________________________
Beatriz Bento Viana ____________________________________
Clóvis Rodrigues Felipe _______________________________

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
DE AVARÉ (CMPD)
CALENDÁRIO DE REUNIÕES - 2019

O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presente divulgar o calendário de reuniões aos Conselheiros do CMPD e
a população em geral. As reuniões ordinárias abaixo discriminadas
ocorrerão, às 19h00 na AREA, sediada na Rua dos Engenheiros nº
26, Bairro Colina da Boa Vista:
21 de fevereiro (quinta-feira)
18 de março (segunda-feira)
23 de abril (terça-feira)
22 de maio (quarta-feira)
13 de junho (quinta-feira)
22 de julho (segunda-feira)
13 de agosto (terça-feira)
18 de setembro (quarta-feira)
10 de outubro (quinta-feira)
18 de novembro (segunda-feira)
10 de dezembro (terça-feira)
Estância Turística de Avaré, 8 de fevereiro de 2019.
Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD
João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ E REGIÃO

C.N.P.J: 66.493.453/0001-05 CÓDIGO SINDICAL: 915.601.803.26879-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, entidade localizada na Rua Bahia, 1.550, Centro, em Avaré, por meio
deste, convoco todos os Servidores da Prefeitura de Avaré, sindicalizados ou não, a comparecerem à Assembleia Extraordinária
marcada para o próximo dia 21 de fevereiro de 2019, quinta-feira
(primeira chamada às 18h15 e segunda, às 18h45), na sede da
entidade classista, para discutir os seguintes temas:
- Elaboração da Pauta de Reivindicação ano 2019;
- Desfiliação da Força Sindical;
- Filiação na UGT;
- Outros assuntos correlatos.
Avaré (SP), 24 de janeiro de 2019
Leonardo do Espírito Santo
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2019

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca a classificada, do Concurso Público 001/2018, homologado pelo Edital
de 29/09/2018, para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I conforme a classificação abaixo descrita, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref. Romeu Bretas nº 163, das 9h30 às 15h. O não
comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
O horário de trabalho do convocado será determinado de acordo
com as necessidades da instituição.
Class. Nome
8º classificada – Elisa Stela de Almeida Peliçon
Documentos a serem apresentados:
Cópia da certidão de nascimento ou casamento
Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
Cópia do CPF
Cópia do RG
Carteira de Trabalho
Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
Laudo médico favorável, fornecido pelo médico da frea
01 fotografia 3x4 (recente)
Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível,
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
Certidão negativa de antecedentes criminais
Declaração de idoneidade
Declaração de acúmulo de cargos
Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
declaração de ir
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, de acordo com
edital, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto
a qual regime de previdência social
Estância Turística de Avaré, 07 de fevereiro de 2019.
Edson Gabriel da Silva
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR AVARÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de
novembro de 2017, CONVOCA seus conselheiros, Titulares e
Suplentes e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados no
desenvolvimento turístico do Município para comparecerem à Reunião Ordinária, a ser realizada no próximo DIA 14 de FEVEREIRO
de 2019, no Centro Cultural “ Esther Pires Novaes” situado na Rua
Ceará nº 1507, em primeira chamada às 19:00 hs, com a maioria
simples de seus membros, e em segunda chamada às 19hs15,
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- EXPLANAÇÃO REFERENTE AO PLANO DIRETOR DO TURISMO, 3- ANDAMENTO
DAS OBRAS DO CRISTO, 4- RESTAURANTE DO CAMPING MUNICIPAL, 5- LANCHONETE DO COSTA AZUL, 6- QUIOSQUES
DA PRAÇA ROMEU BRETAS, 6- INFORMAÇÕES DA ARENA DE
EVENTOS e demais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de turismo; encerramento.
Avaré, 05 Fevereiro de 2019.
Reinaldo Severino Souto
Presidente

Vilma Zanluchi
1º Secretária Executiva
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - JANEIRO DE 2019

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Relação de Emissão de Licenças da Vigilância Sanitária – Janeiro 2019

SECRETARIA DE OBRAS
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CONVITE

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

21/19 – LG. SANTA CRUZ,195 – I. M. 30006 – E.O.J. - SONORIZAÇÃO
22/19 – AV.CELSO F. DA SILVA, 1042 – I.M.30.202 – SONORIZAÇÃO
23/19 – R.FELIX FAGUNDES, 136 – CPF 376.713.830 – LIXO
24/19 – R.DONA LOLITA – CAD. 3.300.028-000 - LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
386/19 – R.HARPA – F.043.012-000 – R.A.C. - SONORIZAÇÃO
417/19 – R.SÃO FELIPE – 4.277.026-000 – A.L.O. - LIMPEZA
418/19 – R.TEN. JOÃO DIAS – 4.092.041-000 – R.K.J.-LIMPEZA
419/19 - R.MARIA MORBIO BONAN – I.002.046-000 – E.M.S. LIMPEZA
420/19 – R.GERMINAL NEGRÃO – 5.179.002-000 – P.A.D.C. LIMPEZA
421/19 – R.LUIZ JOSE ALVES – 5.175.018-000 – A.M.P.J. - LIMPEZA
422/19 – R.VINICIUS DE MORAES – 5.152.021-000 – J.C.A. - LIMPEZA
423/19 – R.MIGUEL K. HIRATA – 5.354.017-000 – M.J.S.D. - LIMPEZA
425/19 – RUA MIGUEL K. HIRATA – 5.354.014 E 04 – F.A.O. LIMPEZA
428/19 – R. SANTA BARBARA – 5.012.016-000 – S.B. - LIMPEZA
430/19 – R.NICOLA PIZZA – 5.258.018-000 – A.C. - LIMPEZA
431/19 – R.LUDOVICO L. MEDEIROS – 3.049.005-000 - L.R.O.
- LIMPEZA
433/19 – AV. PARANAPANEMA – 3.136.014-000 – E.N.C.L. - LIMPEZA
435/19 – R. AMAPA – 3.185.013-000 – J.T. - LIMPEZA
436/19 – R. AMAPÁ – 3.185.014-000 – J.A.C. - LIMPEZA
438/19 – R.MIGUEL CHIBANI – 3.258.006-000 - LIMPEZA
439/19 – R.SEME JUBRAN – 3.258.006-000 – J.C. - LIMPEZA
440/19 – R.SEME JUBRAN – 3.266.016-000 – J.J.C. - LIMPEZA
441/19 – R.ARMANDO ASSATTO – 5.130.001-000 – A.J.R. - LIMPEZA
444/19 – R.PAULINO SAIÃO – 3.040.024-000 – W.C.S. - SONORIZAÇÃO
445/19 – R.PAULINO SAIÃO,161 – W.C.S. - SONORIZAÇÃO
459/19 – R.JOSE F. ALBUQUERQUE,188 – R.E.S. - SONORIZAÇÃO
465/19 – R. BAIJA FLOR – 4.499.011-000 – LIMPEZA
468/19 – R.JUSSARA MARIA – 4.179.014-000 – LIMPEZA
474/19 – R.BASTILIO O. TARDIVO – 2.176.027-000 – N.C.M. LIMPEZA
489/19 – R.BENEDITO FERREIRA DA SILVA – 4.334.025-000 –
LIMPEZA
497/19 – R.MIGUEL K. HIRATA – 5.354.017-000 – M.J.S.D. - LIMPEZA
501/19 – PÇ. BERTINHO ROCHA – 4.161.008-000 – S.E.M. - SONORIZAÇÃO
507/19 – R. SEME JUBRAN,521 – 3.275.016-000 – Z.B.M. - SONORIZAÇÃO
514/19 – R.PE.JOSE ANCHIETA,230 – 4.316.046-000 – L.M. -SONORIZAÇÃO
515/19 – R.HEITOR DE BARROS ,100 – 5.209.026-000 -D.F.E..I.
-SONORIZAÇÃO
518/19 – R.BENEDITO A.C.DE SOUZA,221 –5.214.040-000 – D.
F.O.-SONORIZAÇÃO
526/19 – R.ANTONIO L. MEDEIROS,139 – 3.044.010-000 –
W.M.L. - SONORIZAÇÃO
527/19 – R.PEDRO B. CONTRUCCI,360 – 4.458.021-000 – B.A.M.
- SONORIZAÇÃO

LEGISLATIVO
CONVITE

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros,
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a participarem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 3º
quadrimestre de 2018.
Data: 27/02/2019
Horário: 18 horas
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

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 Municipal da Saúde referentes ao 3º quadrimestre
de 2018.
Data: 25/02/2019
Horário: 09 horas
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
04 de FEVEREIRO de 2019
INDICAÇÕES

Francisco Barreto de Monte Neto-Presidente

-para que providencie, através do setor competente, reposição de lâmpadas
em toda a extensão da Rua Antonio Gomes Teixeira, no Bairro Paraíso, pois
a falta das referidas lâmpadas tem causado sérios transtornos aos moradores que transitam pela citada via.
-para que providencie, através do setor competente, limpeza de mato e entulhos na Rua Álvaro Filgueiras no Bairro PLIMEC.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, realize limpeza na Área de Lazer da Prefeitura, que está coberta de mato e os moradores encontraram uma cobra na
Avenida Domingos Leon Cruz/Bairro Santa Mônica.
-por meio do setor competente, providencie limpeza dos terrenos baldios que
estão cobertos de mato alto com proliferação de insetos e animais peçonhentos no Bairro São Rogério II.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação aos
Condomínio da Reserva do Horto, cujos lotes estão sujos e sem calçamento.
-por meio do setor competente, realize manutenção periódica na Estrada de
terra que liga os Bairros Ipiranga e Vera Cruz, enquanto aguardam o asfalto.
-por meio do setor, para que a Lei Municipal nº 79/2017, de autoria do Vereador Francisco Barreto de Monte Neto que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade
das empresas concessionárias de energia elétrica realizarem o alinhamento
e a retirada dos fios nos postes e dá outras providências.” Para que desta
maneira haja melhor organização dos cabos e fios nos postes do Município,
pois diversos fios ficam expostos de maneira incorreta, havendo necessidade de providências imediatas. Com a aplicação desta lei, não haverá risco de
acidentes e a população não será prejudicada.
-por meio do setor competente, providencie cobertura no Ponto de Ônibus da
Rua Manoel Amaral/Bairro Ipiranga, em frente ao orelhão da Escola Rudolf
Lanz (Pedagogia Waldorf).
-por meio do setor competente, para que atendam as solicitações dos moradores da Rua Danúzia de Santi/Bairro Alto, até o Bairro Chácara Santa
Elisa, para que seja feito o passeio público. Dessa maneira as pessoas que
transitam pelo local estarão mais seguras. Considerando que, estão sendo
obrigados a caminhar pela rua sem nenhuma segurança.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público que
está coberto por mato na Rua Henrique Pegoli/Bairro Alto em frente ao número 26.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público coberto de
mato na Rua José de Almeida Souza/Bairro Ipiranga em frente ao número 125.
- por meio do setor competente, para que providencie a recuperação em toda a
extensão do leito carroçável da Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira/Bairro Santa
Mônica. Justifica-se a propositura, pois é a principal via do referido Bairro e está
intransitável, os moradores reclamam do descaso e solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que realize pintura de solo em todas
as lombadas existentes na Rua Seme Jubran/Bairro Paraíso, pois se trata
de uma via com grande fluxo de veículos e da maneira em que as lombadas
estão podem acabar ocorrendo acidentes.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno existente na Rua Soldado José Moura/Bairro
Tropical nº 16, realize limpeza e manutenção no mesmo, que está coberto de mato alto.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público coberto de mato na Rua Vera Cruz/Bairro Ipiranga número140.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na esquina da Rua Zico de Castro/Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, providencie troca das lâmpadas queimadas
no Terminal Rodoviário.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno existente
na Rua Abrahim Dabus/Bairro Ipiranga em frente da UBS Antonio Luiz Soares de Noronha, pois o referido terreno está coberto de mato, atrapalhando a
passagem dos pacientes que chegam na Unidade de Saúde.
Considerando que, deverá ser prioridade do Poder Público resolver esse
grave problema que está na frente de um Posto de Saúde, onde pacientes
por estarem vulneráveis, com à saúde debilitada, poderão contrair outros
tipos de doenças em razão dos insetos que se acumulam no local.
-por meio do setor competente, providencie notificação em conformidade com a
Lei Municipal nº 332/1995, para que o proprietário do terreno existente na Rua
Espírito Santo nº 30/Bairro Santana, realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua João F.
Guimarães/Bairro Alto nº 295 em frente da Igreja Pentecostal Deus é Amor.
-por meio do setor competente, para que realize operação tapa buracos em
todas as vias do Bairro Jurumirim.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-para que, através do setor competente, realize a manutenção quanto a limpeza da Praça do Bairro Ipiranga, na Rua Antônio Duarte Pereira n.º 100.
-para que, através do setor competente, realize a manutenção quanto a limpeza da Praça do Bairro Vila Martins na Rua Tiradentes.
-para que, através do setor competente, realize a manutenção quanto aos
buracos na avenida Santos Dumont no Bairro Di Fiori.

Alessandro Rios Conforti

-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO QUANTO A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE MATO ALTO EM TERRENOS
LOCALIZADOS NA RUA ZURIQUE NO BAIRRO JARDIM EUROPA II, tendo
em vista denúncia recebida de moradora que relata existência de mato alto
servindo de paradeiro de animais peçonhentos.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

-providenciar, por meio dos setores competentes, a capina e limpeza do
terreno existente ao lado do numeral 18, da Rua América, onde o mato se
apresenta alto e ao lado de residências, atendendo a pedido de contribuintes
Justifica-se esta propositura, pois é necessário manter a limpeza do local para
evitar o aparecimento de animais peçonhentos.
-providenciar, por meio dos setores competentes, a capina e limpeza das calçadas existentes no entorno da Praça Roberto Abreu Sodré, onde o mato
se apresenta muito alto, em especial próximo à Rua Major Telmo de Toledo
Justifica-se esta propositura, pois é necessário manter a limpeza do local para
evitar o aparecimento de aranhas, escorpião baratas, ratos, entre outros, sendo notório o aumento de acidentes com animais peçonhentos.
-providenciar, por meio dos setores competentes, a troca dos globos e lâmpadas da praça Roberto Abreu Sodré, onde observa-se sua destruição por vândalos que frequentam o local. Justifica-se esta propositura, pois é necessária
a troca dos globos e lâmpadas para melhor iluminação da praça. e para que
os moradores possam utilizar o local.
-para que seja oficiado à empresa que administra o estacionamento local
para que lance nos veículos estacionados nas vagas preferenciais (idosos e
deficientes), a notificação do uso do tempo para tal, visto que vários veículos
ficam estacionados nas vagas referidas, ultrapassando o tempo fixado em lei
prejudicando outros usuários. Justifica-se esta propositura, pois é necessário
disciplinar o referido estacionamento para otimização de seu uso, especialmente no caso de deficientes e idosos.
-providenciar, por meio dos setores competentes, a recuperação, substituição
e nivelamento das lajotas da pista de rolamento da Avenida Gilberto Filgueiras, em especial próximo a Indústria Centenário, onde o piso está totalmente
desnivelado. Justifica-se esta propositura, pois é necessário a correção da
pista de rolamento para melhorar o trafego de veículos de cargas e de passeio, além de ser uma das portas de entrada da cidade.

Jairo Alves de Azevedo

-para que por meio do setor competente providencie com caráter de Urgência
a capinação de todas as ruas do Bairro Jardim Paineiras e a capinação seria
para evitar transtornos maiores aos moradores e proliferação de animais peçonhentos e pernilongos.
-para que por meio do setor competente providencie com caráter de Urgência
a capinação das Praças do Bairro Jardim Paineiras.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de entulhos
depositados no passeio público da Avenida Donguinha Mercandante em toda
a extensão da avenida, pois há grande número de entulhos espalhados no
canteiro que divide as vias.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de entulhos
depositados no passeio público da Rua Dona Dorita (ao lado da escola), esquina com a Avenida Donguinha Mercadante, pois está impossibilitando a
passagem dos transeuntes.
-para que por meio do setor competente providencie com caráter de Urgência
a capinação de toda a extensão da Rua Paulo Contrucci Leal – Vila Operária
para evitar transtornos maiores aos moradores e proliferação de animais peçonhentos e pernilongos.

Roberto Araujo

-para que através do Departamento competente providencie a operação “tapa
buracos” na Av. Carmen Dias Faria, no trecho compreendido entre a Rua Santa Catarina e a Av. Espanha, visto que lá existem buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente, providencie urgentemente
reparos necessários em toda a extensão da Rua Maria Joaquina Fonseca
Pereira – Bairro: “Santa Monica”, visto que lá existem buracos, causando
transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Antonio de
Jesus – Bairro: “Jardim Presidencial”, visto que lá existem buracos, causando
transtornos aos usuários da referida via.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ROBERTO OLIVA.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito – para
que o estacionamento da Rua Tenente Apiaí, no trecho entre a Rua Carmen
Dias Faria e Rua Minas Gerais, seja mantido somente de um lado da via em
toda a sua extensão, posto que o trânsito nas respectivas vias transversais é
muito intenso e consequentemente rápido, causando transtornos aos motoristas que necessitam fazer a conversão e adentrar a citada rua.
-considerando denúncia recebida por estes vereadores em relação aos veí-
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culos armazenados no barracão do antigo IBC – Instituto Brasileiro do Café;
considerando que tais denúncias relatavam a retirada de peças, pneus,
motores e demais itens desses veículos; considerando que alguns desses
vereadores estiveram presentes na tarde da última sexta-feira, dia 01 de
fevereiro, para averiguar o denunciado; considerando que durante tal visita
ficou constatado pelo grupo de vereadores a retirada de peças, rodas, pneus
e motores dos citados veículos, que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr.
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que responda a esta Casa de Leis as
seguintes questões: 1-Qual a finalidade de tais veículos estarem armazenados no supracitado barracão? 2-As peças, rodas, pneus e motores estão
sendo retirados por quem e sob a autorização de quem? 3-Qual o destino
de todas essas peças, rodas, pneus e motores retirados? 4-Por que o município não disponibilizou tais inservíveis para leilão, conforme determina a
legislação?
Requeiro ainda, seja uma cópia do presente
requerimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-que seja oficiado ao Senhor Presidente da COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para que estude a possibilidade de instalar um lombada,
quebra mola ou até mesmo radar na Avenida Vital Pereira de Andrade, próximo a CEI _ Creche Camila Negrão e EMEB – Escola Elizabeth de Jesus
Freitas, que dá acesso ao Bairro Paineiras e ao SP 255. Considerando que,
a referida Avenida tornou-se extremamente perigosa, pois vislumbra veículos
em alta velocidade apesar da placa de 40 km, portanto, é necessário precaver de possíveis acidentes.
-que seja oficiado ao Exmo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, para
que nos informem o que está acontecendo com a Coleta de Lixo em nossa
cidade? Considerando que, essa vereadora recebeu várias reclamações de
munícipes revoltados com a falta da Coleta de lixo e segue na íntegra a revolta dos avareenses: “Cadê a coleta de lixo? Ta há dois dias sem passar no
meu bairro e os lixos estão fedendo..Cadê as pessoas responsáveis? Ta feia
a coisa em Avaré, com esse calor o lixo está fedendo e juntando bichos. Tudo
abandonado, a cidade está um lixo, não tem mais quem cuide da cidade?
Aff... que descaso, credo...”Mediante inúmeras reclamações dos avareenses
pergunto: Quais medidas estão sendo tomadas para solucionar esse grave
problema em relação à coleta de lixo? O que está sendo feito para que todos
os bairros sejam atendidos?
-que seja oficiado ao Exmo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, para
que nos informe sobre: Quais procedimentos foram utilizados para salvar
as árvores do Largo São Benedito antes de serem cortadas? Considerando
que, o Coordenador da Paróquia defende o corte das árvores, alegando que
elas estavam condenadas e que será feito o replantio das árvores. Mesmo
assim, essa vereadora foi questionada por alguns munícipes em relação
ao extermínio das árvores. Em decorrência de inúmeros comentários: Solicito Laudo Técnico para que seja apresentado aos munícipes que ficaram
sensibilizados com o corte das árvores. Considerando também que, há necessidade de um bom planejamento na arborização e toda árvore deverá
ser cuidada, fiscalizada, porque o corte é uma injúria a um organismo vivo.
Devem ser acompanhadas para garantir maior longevidade, entregando à
cidade uma cobertura arbórea mais eficiente e somente em casos extremo
deverá ser cortada.
-que seja oficiado ao Exmo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, para
que envie a esta Casa de Leis a Prestação de Contas referente aos gastos
da EMAPA do ano de 2018.
-que seja oficiado ao Exmo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente,
para que nos esclareça: Quais medidas serão adotadas para minimizar os
problemas sociais e ambientais de nossa cidade? Considerando que, essa
vereadora tem trabalhado nos diversos bairros e constatou que nossa cidade
enfrenta graves problemas e os mais gritantes são, em relação: •
Aos
buracos nas ruas, principalmente nos bairros periféricos; •Terrenos baldios
com acúmulo de matos e proliferação de animais e insetos peçonhentos;
•Acúmulo de lixos e entulhos espalhados pelas calçadas e terrenos; • Córregos e bueiros carregados de entulhos; •Lixos descartados nos chamados
lixões, locais sem estrutura para o tratamento dos resíduos gerando contaminação do solo e do lençol freático; •Déficit nos serviços de saneamento
básico que contribui para o cenário da degradação ambiental; • O problema das enchentes que propicia descrédito aos moradores que sofrem com
a inundação de suas casas, chegando perder seus pertences; • Falta de
arborização nas praças, escolas, espaços comunitários e em toda cidade;
•Assistência médica deficitária e desumana.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Turismo da Estância Turística de Avaré, Glauco Fávero de Oliveira, para que nosinforme, quais foram
os projetos turísticos realizados no ano de 2018, tanto quanto a melhoria
de infra estrutura como de eventos que fossem enquadrados na verba do
DADETUR, para que a cidade receba verbas estaduais quanto ao turismo.
-que seja oficiado ao gerente geral da SABESP - CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO EST SÃO PAULO, que explique a razão da quantidade de enchentes na cidade e vazamento de esgotos no final da avenida Major Rangel,
próximo ao Horto Florestal e na entrada do Bairro Ipiranga. JUSTIFICATIVA:
Vários moradores próximos a localidade procuraram este vereador, pois no
período de chuvas do mês de janeiro ocorreram muitos transtornos quanto
ao mal cheiro e as enchentes no local decorrente a não vazão de água.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretária de Educação da Estância Turística
de Avaré, Josiane Lopes de Medeiros, para que no informe, se a lista de espera para vagas em creches municiais estão sendo realizadas nas próprias
localidades das creches ou uma lista única na Secretaria de Educação.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Meio Ambiente da Estância
Turística de Avaré, Judésio Borges, para que compareça a esta casa de

Leis para explicar como será o novo sistema de coleta de lixo que inicia no
próximo dia 11 de fevereiro. JUSTIFICATIVA: Pouco se divulgou como vai
funcionar o sistema terceirizado de coleta de lixo e existem vários questionamentos por parte dos vereadores e da população, como quantos caminhões
estarão realizando a coleta, para onde será readequado os funcionários que
trabalhavam neste setor e outros esclarecimentos.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor
competente, para que no informe, o que está sendo feito para conter a cratera na Ponta dos Cambarás, que foi questionado por munícipes e veiculado
no jornal A Comarca edição 1.262 do último dia 31 de janeiro.

Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro
Rios, na Rua Mato Grosso, número 2855, tem uma casa abandonada com
muita sujeira juntando bichos e ainda pneus e vasilhas juntando água de
chuva. Solicito providências.” Diante do exposto, solicito informações se é
possível DESCOLAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO VISANDO VERIFICAR
A SITUAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MATO GROSSO, 2855, NO
BAIRRO DO BRÁS, tendo em vista referida solicitação de morador quanto
ao acumulo de sujeiras.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, a Empresa Preserva Engenharia e o Ministério dos Transportes ao
que segue: LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA: A Associação Renascer Ferroviário emitiu no dia 17 de janeiro de 2019 um Laudo Técnico de Vistoria das
Linhas Férreas, movimentadas recentemente em face da Obra do Túnel da Rua
Alagoas, onde foi constatado: “Defeito no Aterro e Lastro: apresenta erosões
expondo a estrutura do túnel e retirando o lastro dos novos dormentes podendo
comprometer a estrutura do mesmo. Defeito da Via: Os trilhos da linha férrea
(linhas 3 e 4 do pátio ferroviário) fora assentados sem a placa de ferro protetora
que é colocado entre o trilho e o dormente e fora da bitola (1 metro de roda a
roda) podendo ocasionar descarrilhamento de locomotivas e vagões assim que
as operações ferroviárias retornarem.” Diante do exposto, solicito em caráter
de urgência, VISTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANTES DA ENTREGA DA
OBRA, SEGUIDA DOS DEVIDOS REPAROS NECESSÁRIOS NO ATERRO,
LASTRO E TRILHOS NA BITOLA PADRÃO ORIGINAL, tendo em vista que
referida linha férrea em breve poderá ser utilizada pela Associação Renascer
Ferroviária no Projeto Trem Turístico.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e o Conselho Municipal de Trânsito ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR: “Alessandro Rios, o Senhor poderia pedir para
o prefeito colocar um semáforo no cruzamento da Avenida Prefeito Misael
Eufrasio Leal com a Rua Fernando de Moraes no Bairro Alto da Colina, tendo
em vista o grande fluxo de veículos neste local com dificuldade de visão para
cruzar a referida avenida, sendo muito perigoso o local.” Diante do exposto,
solicito informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NO LOCAL
INDICADO VISANDO AVALIAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE
SEMAFORO OU OUTRA PROVIDENCIA PERTINENTE VISANDO PROPORCIONAR MELHOR FLUIDEZ E SEGURANÇA NO TRANSITO LOCAL,
BEM COMO, SENDO FEITA A REFERIDA VISITA SOLICITO CÓPIA DO
RELATÓRIO CONCLUSIVO.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré no sentido de informar se é possível, em caráter de urgência, REALIZAR SERVIÇO DE “TIRA ENTULHO” NO BAIRRO MARIO
BANWART, tendo em vista denuncia de morador que segue abaixo: Denúncia de Morador da Rua Jeny Trench Silveira “Alessandro Rios, estamos
precisando de um caminhão para retirar os lixos e entulhos que estão jogados nas ruas no bairro Mario Banwart, principalmente na Rua Jeny Trench
Silveira. Já encontraram escorpião e tem bastante foco de dengue. Urgente.”
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, no sentido de informar ao que segue: Através do Requerimento 276 de 19/03/18 solicitei Estudo Técnico visando Iluminação Pública
nos postes já existentes, localizados na construção da Rua Coronel João
Cruz, trecho de terra, que dá acesso a Fundação Padre Emílio Immos. Através do Ofício 216 de 26/03/18 o Prefeito Municipal respondeu: “inteiramos
que foi encaminhado a CPFL para informações de prolongamento de rede.”
Diante do exposto, sem informações da possível resposta da CPFL ao Poder
Executivo, reitero pergunta se é possível REALIZAR ESTUDO TÉCNICO
VISANDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS POSTES JÁ EXISTENTES, LOCALIZADOS NA CONTINUAÇÃO 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 encaminhe a esta Casa de Leis a relação de pagamentos/repasses
referentes aos empenhos nº 4054, 4070 e 4072, todos em nome do Educandário Santa Maria, enviando, ainda, a cópia das notas fiscais referentes aos
gastos realizados.
-que seja oficiado ao Presidente do Educandário Santa Maria, Sr. Denilson
Rocha Ziroldo, para que encaminhe a esta Casa de Leis o número de assistidos pela presente instituição de janeiro de 2018 até a presente data.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que envie a esta Casa de Leis a relação de todos os repasses realizados pelo município ao Educandário Santa Maria, detalhando, mês a mês os
valores repassados, de janeiro de 2018 até a presente data.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que envie a esta Casa de Leis a prestação de contas com todos os
valores repassados referentes ao Orçamento Impositivo em 2018, detalhando os valores investidos, bem como os repasses realizados às instituições
beneficiadas pelo mesmo.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

- seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, enviar a esta Casa de Leis, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, cópia do laudo que atestou a necessidade
do corte efetuado recentemente em árvores do Largo São Benedito.
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, informar esta Casa de Leis, por meio dos setores competentes, se a Prefeitura tem feito o levantamento do número de queda de árvores devido a fortes chuvas, os danos causados e se há trabalho
preventivo realizado pela municipalidade.
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, enviar a esta Casa de Leis, por meio dos setores competentes, o processo licitatório referente a 2a fase do projeto das
obras que estão sendo realizadas para corrigir a erosão do Jardim Europa
II, bem como cópia do contrato realizado ente a municipalidade e a empresa
responsável pela obra.
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, enviar a esta Casa de Leis, por meio dos setores competentes, a documentação completa relacionada à doação de área
para a empresa Jairo Alves de Azevedo-ME, bem como cópias de relatórios
realizados pela Comissão Especial de Constatação Imobiliária, ligada à Secretaria de Industria, Comércio e Tecnologia.

Jairo Alves de Azevedo

-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora BENEDITA PAULINO DE OLIVEIRA, ocorrido em Avaré, em
1 de Janeiro do corrente ano, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era a família aqui radicada. Requeiro mais que, do
deliberado em plenário seja cientificada a família enlutada através de seus filhos: Marina, Eunice, Lazara, Paulo, Cleuza, João, Pedro, Marco e Eduardo,
a Rua Antonio Ferreira Inocêncio 538, Bairro Santana, transmitindo-lhe ao
mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto
e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado à SABESP– Cia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – para que informe esta Casa de Leis o motivo da falta de água com
frequência ao bairro Jardim Paraiso, pois inúmeros munícipes procuraram
este vereador solicitando mais atenção da Sabesp junto ao Bairro.
-seja oficiado à Concessionária CCR SPVias, para que informem esta Casa
de Leis, o motivo pelo qual ainda não efetuaram instalação de e ligação das
lâmpadas debaixo do pontilhão de acesso aos bairros: “Jardim Paineiras ”e
“São Judas”.
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a toda Diretoria e aos atletas
do Time de Futebol de Campo do Paineiras, os quais estão na final do Campeonato Regional de Itaí que disputarão a Final com o time também de Avaré
Atlético Bonsucesso.
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a toda Diretoria e aos atletas
do Time de Futebol de Campo do atlético Bonsucesso, os quais estão na
final do Campeonato Regional de Itaí.

Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor BENEDITO MANOEL DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora INAY SILVA SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora MARIA DO CARMO DA SILVA ANDRADE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor CICERO MANOEL DE SOUZA.

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

REQUERIMENTOS DE PESAR
APRESENTADOS NO RECESSO
Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora DAVINA ANTUNES OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora APPARECIDA DE SOUZA GOMES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora EIDE CURTO RUIZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora APARECIDA DONIZETTI DA SILVA PINHEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora EDNA CASTAGNARO FERREIRA PINTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LUIZ GONZAGA GUAZZELLI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ANTONIO RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor VICENTE FERREIRA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora SEBASTIANA ROSA POTÁSIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora TEREZA DA CONCEIÇÃO CAMARGO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora CECILIA FINOTELLI DONI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ANDERSON IGNACIO ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora BENEDITA PEREIRA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor IGNEZ RODRIGUES DOS SANTOS.
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor MAXIMILIANO FRAGA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ SERGIO DO NASCIMENTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DE OLIVEIRA EVANGELISTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora IRENE GOMES MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARINA INACIO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ELENICE DE FATIMA BONACORDI MASCARO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO ANTONIO DE
CAMPOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor NILSON PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JULIO GERALDO DE CASTILHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ANGELA CRISTINA ALVES
ROSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora LAZARA RAFAEL MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO HORACIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora BENEDICTA FERREIRA SILVESTRE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO PERES GUARÉ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor VALDECI IZIDORO PEDRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ROQUE LUIZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ AUGUSTO VERPA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor SERGIO NATALIO GONZAGA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MARIA BORGES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor SHAFEEK JACOB.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ QUINTILIANO SOBRINHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DAS GRAÇAS PIRES
CHAVES DE ASSIS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LISIONE DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora SANDRA PATRICIA ROSSI DOS
SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA HELENA DE SOUZA PINTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora WALDOMIRA DE MARINS
PRESTES.

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 04/02/2019, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Resolução nº 01/2019
Autoria: Mesa Diretora
Autoriza a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Avaré a
atualizar o índice do valor do vale alimentação dos funcionários e
dá outras providências.
Projeto de Lei nº 01/2019
Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos privados
e públicos, existentes no Município da Estância Turística de Avaré,
reservar um por cento do total de vagas, a fim de atender as pessoas com Transtorno de Espectra AUTISTA e dá outras providências.

CIRCULAR N º 03/2019- DG
Avaré, 07 de fevereiro de 2.019.
Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
11/02/2019 - 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 11 de fevereiro do corrente ano, que
tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2019 - Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Autoriza a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Avaré a atualizar o índice do valor do vale alimentação dos funcionários e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 01/2019 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)					
NESTA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
EXERCÍCIO – 2018
SESSÕES REALIZADAS 2018
ORDINÁRIAS			37
EXTRAORDINÁRIAS		 08
ESPECIAIS			04
TOTAL GERAL			
49

*Vereadora suplente que participou, unicamente, da apreciação
do Relatório Preliminar do Presidente da Comissão de Ética
Parlamentar.
SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS
Foram realizadas 04 (quatro) Sessões Especiais durante o exercício de 2018, a saber:
11.05.2018 - Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão
Avareense ao Dr. Pedro de Oliveira.
07.06.2018 - Sessão Solene de Entrega do Diploma “Forças de
Segurança”.
28.09.2018 - Sessão Solene em Comemoração ao Centenário de
Nascimento do Prof. e
Escultor “Fausto Mazzola”.
10.12.2018 - Sessão Solene de Eleição da Mesa Diretora para o
biênio 2019/2020.
TERMOS DE REUNIÕES
Não foi realizada Sessão no dia 12 de fevereiro de 2.018, tendo
sido lavrado Termo de Reunião, devido ao Ponto Facultativo
decretado em virtude da véspera do feriado de “Carnaval”.

As Indicações apresentadas, em número de 1232 (mil, duzentas
e trinta e duas), foram encaminhadas pela Secretaria através de
ofícios ao Senhor Prefeito Municipal, enquanto os Requerimentos,
em número de 1342 (mil, trezentos e quarenta e dois) foram enviados na íntegra nas correspondências expedidas àqueles a quem
eram destinados.
Constaram dos “Avulsos” distribuídos aos Senhores Vereadores
pela Secretaria, 46 (quarenta e seis) Circulares, a transcrição de
toda matéria discutida inclusive os pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes.
Foram lavradas durante o ano, 27 (vinte e sete) Atas de
Audiências Públicas, a saber:
0001/2018- DATA 25/01/2018- HORA – 9h25min- Ata da Audiência
Pública referente à ratificação e aprovação da Lei nº 2156/2017,
que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação GovernamentalPPAG para o período de 2018/2021- PPA.
Vereadores Presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flavio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
0002/2018 – DATA 25/01/2018 – HORA – 10h08min – Ata da
Audiência Pública referente à ratificação e aprovação da Lei nº
2168/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de
Avaré para o exercício de 2018
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
0003/2018 – DATA 27/02/2018 – HORA – 19h30min - Ata da Audiência Pública referente à Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de
2017- Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Avaré.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná, Adalgisa Lopes
Ward, Sergio Luiz Fernandes e Ivan Carvalho de Melo.
0004/2018 – DATA 27/02/2018 – HORA – 20h22min - Ata da Audiência Pública referente à Gestão Fiscal do ao 3º Quadrimestre de
2017 – Gestão Fiscal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná, Adalgisa Lopes
Ward, Sergio Luiz Fernandes e Ivan Carvalho de Melo.
0005/2018 – DATA 28/02/2018 – HORA – 09h18min - Ata da Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre de 2017 da Secretaria
Municipal da Saúde.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque, Marialva
Araujo de Souza Biazon, Adalgisa Lopes Ward, Alessandro Rios
Conforti, Sergio Luiz Fernandes, Francisco Barreto de Monte Neto
e Flavio Eduardo Zandoná.
0006/2018 – DATA 28/02/2018 – HORA – 19h - Ata da Audiência
Pública da Avareprev- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré referente à Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2017
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná, Adalgisa Lopes
Ward e Sergio Luiz Fernandes.
0007/2018 – DATA 28/02/2018 – HORA – 21h10min - Ata da Audiência Pública da FREA- Fundação Regional Educacional de Avaré,
referente à Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2017.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flavio Eduardo Zandoná, Adalgisa Lopes
Ward e Sergio Luiz Fernandes.
0008/2018 – DATA 12/04/2018 – HORA – 19h43min - Ata da Audiência Pública sobre o Turismo de Pesca.
Vereadores presentes: Alessandro Rios Conforti e Jairo Alves Azevedo.
0009/2018 – DATA 10/05/2018 – HORA – 19h38min - Ata da Segunda Audiência Pública sobre o Turismo de Pesca- Apresentação
da Legislação Municipal de Pesca “Cota Zero”.
Vereadores presentes: Alessandro Rios Conforti e Jairo Alves Azevedo.

8
0010/2018 – DATA 16/05/2018 – HORA – 19h33min - Ata da Audiência Pública da Frente Parlamentar Municipal de Combate às
Enchentes.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Antonio Angelo Cicirelli, Flávio Eduardo
Zandoná, Adalgisa Lopes Ward, Alessandro Rios Conforti e Sérgio
Luiz Fernandes.
0011/2018 – DATA 18/05/2018 – HORA – 09h24min - Ata da Audiência Pública da Secretaria da Saúde da Estância Turística de
Avaré, referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2018.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque, Adalgisa Lopes Ward, Francisco Barreto de Monte Neto e Sergio Luiz Fernandes.
0012/2018 – DATA 22/05/2018 – HORA – 09h28min - Ata da Audiência Pública da Prefeitura Municipal da Estância turística de Avaré
e Câmara de Vereadores, referente a Apresentação dos Planos de
Governo, LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2019, Projeto de Lei nº 44/2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Antonio Angelo Cicirelli, Flávio Eduardo
Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
0013/2018 – DATA 06/06/2018 – HORA – 19h15min - Ata da Audiência Pública para fins de discussão acerca do funcionamento
e estrutura do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque, Adalgisa
Lopes Ward, Francisco Barreto de Monte Neto, Flávio Eduardo
Zandoná, Antonio Angelo Cicirelli e Sergio Luiz Fernandes.
0014/2018 – DATA 14/06/2018 – HORA – 19h36min - Ata da Terceira Audiência Pública sobre o Turismo de Pesca- Apresentação da
Legislação Municipal de Pesca “Cota Zero”.
Vereadores presentes: Alessandro Rios Conforti e Jairo Alves Azevedo.
0015/2018 – – DATA 19/06/2018 – HORA – 19h30min - Ata da Audiência Pública da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, referente à Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná, Sérgio Luiz Fernandes e Adalgisa Lopes Ward.
0016/2018 – DATA 19/06/2018 – HORA – 19h47min - Ata da Audiência Pública da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, referente à Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná, Adalgisa Lopes
Ward, Sérgio Luiz Fernandes e Antonio Angelo Cicirelli.
0017/2018 – DATA 21/06/2018 – HORA – 19h23min - Ata da Audiência Pública da FREA- Fundação Regional Educacional de Avaré,
referente à Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flavio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
0018/2018 – DATA 21/06/2018 – HORA – 20h25min - Ata da Audiência Pública da Avareprev- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, referente à Gestão Fiscal do 1º
Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flavio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
0019/2017 – DATA 22/08/2018 – HORA – 19h33min - Ata da Audiência Pública referente ao Projeto de Lei Complementar nº 38/2018
que institui o nível e padrão “16” na tabela de vencimentos- anexo
IV-E, da Lei Complementar 126/2010, redenomina cargos, altera
referência/padrão salarial e dá outras providências.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque, Marialva
Araujo de Souza Biazon, Adalgisa Lopes Ward, Flavio Eduardo
Zandoná, Francisco Barreto de Monte Neto, Antonio Angelo Cicirelli
e Sergio Luiz Fernandes.
0020/2017 – DATA 05/10/2018 – HORA – 09h06min - Ata da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2018.
Vereadores presentes: Ernesto Ferreira de Albuquerque e Adalgisa
Lopes Ward.
0021/2018 – DATA 25/10/2018 – HORA – 19h36min - Ata da Audiência Pública da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, referente à Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Sergio Luiz Fernandes e Adalgisa Lopes Ward.
022/2018 – DATA 25/10/2018 – HORA – 19h11min - Ata da Audiência Pública da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré, referente à Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto Ferreira de Albuquerque, Sergio Luiz Fernandes e Adalgisa Lopes Ward.
023/2018 – DATA 07/11/2018 – HORA – 19h35min - Ata da Audiência Pública da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, referente a
Ratificação e Aprovação da lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o exercício de 2019.
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Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flavio Eduardo Zandoná, Sergio Luiz Fernandes, Adalgisa Lopes Ward e Antonio Angelo Cicirelli.
024/2018 – DATA 07/11/2018 – HORA – 19h43min - Ata da Audiência Pública da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré,
referente a Apresentação da Proposta do Orçamento Fiscal e de
Seguridade Social para o exercício de 2019- LOA.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flavio Eduardo Zandoná, Sergio Luiz Fernandes, Adalgisa Lopes War e Antonio Angelo Cicirelli.
025/2018 – DATA 08/11/2018 – HORA 09h37min – Ata da Audiência Pública da FREA- Fundação Regional Educacional de Avaré,
referente à Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
026/2018 – DATA 08/11/2018 – HORA 10h58min – Ata da Audiência Pública da Avareprev- Instituto de Previdência dos Servidores
Púbicos do Município de Avaré, referente à Gestão Fiscal do 2º
Quadrimestre de 2018.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Flávio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward.
027/2018 – DATA 20/11/2018 – HORA 19h52min – Ata da Segunda
Audiência Pública da Frente Parlamentar Municipal de Combate
às Enchentes.
Vereadores presentes: Francisco Barreto de Monte Neto, Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Antonio Angelo Cicirelli, Flávio Eduardo
Zandoná, Adalgisa Lopes Ward e Sergio Luiz Fernandes.

continua na página 13

9

EDIÇÃO 896 | AVARÉ, 8 DE FEVEREIRO DE 2019

CSU inicia
atividades de 2019

ESPORTES

Escolinhas da SEME estão
com matrículas abertas
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
(SEME) iniciará na próxima segunda-feira, 11,
as atividades esportivas e recreativas no Centro
Social Urbano (CSU) Dr. Públio Pimentel, onde
funcionam diversas escolinhas.
No espaço, a SEME oferecerá gratuitamente
aulas de judô, karatê, basquete, teatro e dança.
Para realizar a matrícula, os interessados deverão
portar as cópias dos seguintes documentos: RG,
CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência (conta de água ou de luz), declaração escolar e atestado médico para atividade física.
O CSU funciona no bairro Plimec, na Rua Professor Amorim, nº 01. O telefone é 3732.1253.

Avaré terá o
1° Encontro de Skatistas
Pista do evento passa por
manutenção
Em parceria com a Associação de Skate do Sudoeste Paulista a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
(SEME) realizará neste domingo, 10, das 13h às 18h, o
1° Encontro dos Skatistas de Avaré e região.
A competição será na modalidade “Street Style”,
na qual os praticantes utilizam a arquitetura do ambiente, por exemplo, bancos, escadas, corrimãos e
o calçamento como obstáculos para executar suas

manobras e se expressar.
A disputa será nas categorias mirim (até 13
anos) e iniciante (idade livre). A sonorização ficará
por conta do DJ SNP.

Manutenção
O encontro, gratuito, acontecerá na Pista “José
Rodrigo Suman”, situada na esquina da Rua Minas
Gerais com a Avenida Prefeito Misael Euphrasio
Leal, no centro. Na tarde de quarta-feira, 6, a Prefeitura iniciou os serviços de reforma, limpeza e
pintura da pista para receber o evento.

Futsal da SEME é finalista de torneio regional
A equipe Sub-10 de futsal
masculino da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer (SEME) venceu
no último sábado, 2, a semifinal
do Campeonato Regional de Cerqueira César.
O time jogou contra a equipe
de Óleo vencendo pelo placar de
2 a 1. A final do campeonato será
no sábado, dia 24 de fevereiro,
na cidade-sede, contra equipe de
Botucatu.
Já as equipes avareenses
Sub-12 e Sub-14 vão jogar as
partidas semifinais no próximo
sábado, dia 9.

10

EDIÇÃO 896 | AVARÉ, 8 DE FEVEREIRO DE 2019

Tapa Buraco no
Santa Mônica

Limpeza pública e manutenção
de vias são intensificadas
Com o objetivo de atender todas as demandas
de reparos e limpeza de vias públicas por toda a
cidade, a  Prefeitura de Avaré vem ampliando o número de equipes da Secretaria de Serviços, responsável pelos trabalhos.
Na última semana, funcionários promoveram a
roçada na extensão da Avenida Celso Ferreira da
Silva no Jardim Europa. Ruas do bairro São Rogério  também foram atendidas. As equipes de manutenção de lajotas  corrigiram o pavimento de
ruas do bairro Santana e na região central.
Tapa Buraco
Os bairros Santa Mônica e Vera Cruz foram
atendidos com os serviços da operação “Tapa Buraco”, que atua permanentemente, sempre que o
tempo permitir.
Galeria
Os constantes estragos provocados pelas águas

Av. Celso. Ferreira
das chuvas no final da Rua Carmem Dias Faria devem acabar com a construção de galerias e dispositivos de redução da velocidade da água pluvial,
instalados pela Prefeitura.

Limpeza de Vias no São Rogério

Tapa Buraco no Vera Cruz

Reparos em Lajotas no Bairro Santana e no Centro
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LIMPEZA PÚBLICA

Dia 18 começa a
nova Coleta de Lixo
Terceirização pretende
melhorar a qualidade do serviço

FOTO ILUSTRATIVA

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré informa que na próxima segunda-feira, 18, será iniciado
o novo sistema de coleta do lixo urbano.
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, responsável pelo serviço, a terceirização pretende
melhorar a qualidade da coleta que atualmente é
realizada por um sistema misto que envolve servidores municipais e veículos alugados.
TERCEIRIZAÇÃO
Pelo novo programa, todo o processo de coleta e transporte dos resíduos domésticos será
feito pela empresa Consita, vencedora da licitação iniciada no segundo semestre de 2018. Serão
seis equipes compostas por um caminhão coletor
compactador de no mínimo 15 m³, um motorista e
três coletores.
UNIFORMES
Os motoristas e os coletores deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizados,
tendo, o brasão do município e munidos de todos
os equipamentos necessários, inclusive EPIs. Haverá, ainda, uma equipe reserva para atender emergências.
TURNOS
As equipes trabalharão em turnos de aproximadamente sete horas e vinte minutos, permitindo que os resíduos sejam coletados de porta em
porta. Consequentemente, acabará o sistema atual, conhecido como “bandeira”, onde os coletores
reúnem o lixo de cada quadra em um único local,
acumulando ali um grande volume, situação muito
criticada pela população.
HORÁRIOS
A coleta será executada de segunda a sábado,
inclusive nos feriados, em qualquer condição climática, das 6h às 21h. Aos domingos, o serviço vai

atender as feiras livres.
A partir desta segunda-feira, 11, a empresa vencedora do certame percorrerá as seis rotas estabelecidas para estimar um cronograma de coleta
que permitirá determinar quais os horários aproximados de cada bairro ou região, evitando que os
resíduos sejam dispostos fora da programação. A
relação dos horários e outras informações do novo
sistema de coleta será publicada na próxima edição do Semanário Oficial.

ACOMPANHAMENTO
Os veículos terão sistema de rastreamento via
satélite que permitirá o acompanhamento, em
tempo real da execução, das rotas previamente
determinadas pela Secretaria do Meio Ambiente.
SERVIDORES
Com a terceirização, os cerca de 80 servidores que
atuam no serviço vão ser realocados em outros setores de acordo com os respectivos cargos de ingresso
no quadro municipal. Não haverá dispensas.
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CULTURA

SERVIÇOS

Museu exibe
coleção de carros
em miniatura
Evento celebra os 50 anos
dos Hot Wheels

Recuperação
do Cristo
Redentor
está em
fase final

A restauração da estátua do Cristo Redentor deve terminar na próxima semana. Os trabalhos de aplicação de fundo reparador, pintura e
conservação do monumento já foram concluídos.
Os serviços devem terminar antes
do prazo estabelecido de 30 dias. As
escadas e o mirante que compõem
a estrutura também serão recuperados.
Uma das marcas mais emblemáticas do
mundo automotivo completou meio século em
2018. Não é referência à Ford, Mercedes-Benz
ou Porsche, mas sim à Hot Wheels, campeã de
vendas de carrinhos de brinquedo. Para lembrar a data o Museu Municipal Anita Ferreira
De Maria, com apoio do colecionador Oswaldo
Evangelista Moreira, organizou a mostra “Hot
Wheels – 50 anos”.
Fundada em 1968 pelo norte-americano
Elliot Handler, cientista espacial e designer de
carros, a marca vende anualmente 500 milhões
de unidades que cativam crianças e adultos há
várias décadas. “Os Hot Wheels são o melhor
brinquedo já feito”, opina o colecionador, que
tem cerca de 1000 deles, muitos dos quais cedidos à exposição que pode ser visitada até o fim
do mês, no CAIC.
“Coleciono carrinhos desde criança. Ficava
encantado com todos os detalhes, e foi nessa
época que minha paixão por carros despertou,
quando notei que os Hot Wheels estavam mais
fiéis aos carros de verdade”, explica Oswaldo.
Ele diz não haver um número exato da quantidade de fãs pelo mundo, mas que sobram aficionados pelo Brasil.
A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das
13h às 17h. Informações pelo telefone (14)
99904-0073.
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Membro 		
Membro		
Membro		
Membro		
Membro		

Alessandro Rios Conforti – PTB
Ernesto Ferreira de Albuquerque – PT
Jairo Alves de Azevedo – PRP
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – PP
Flávio Eduardo Zandoná - PSC

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS 2018
Presidente		
ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Vice-Presidente
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
1º Secretário
SÉRGIO LUIZ FERNANDES
2º Secretário
JAIRO ALVES DE AZEVEDO
VEREADORES
Nome dos Vereadores
ADALGISA LOPES WARD			
PV
ALESSANDRO RIOS CONFORTI			
PTB
ANTONIO ANGELO CICIRELLI			
PSDB
CARLOS ALBERTO ESTATI			DEM
CESAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI
PP
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE		
PT
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ			
PSC
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO		
PT
IVAN CARVALHO DE MELO			
PTB
JAIRO ALVES DE AZEVEDO			
PRP
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON		
PSDB
ROBERTO ARAUJO				
DEM
SÉRGIO LUIZ FERNANDES			
PSC
MARIA ELISA RIBEIRO MIRANDA- Suplente 		
PV

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
Instituída através do Ato da Presidência nº 01/2017
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente 		
Marialva Araújo de Souza Biazon – PSDB
Vice-Presidente
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli - PP
Membro		
Alessandro Rios Conforti – PTB
Membro Substituto
Roberto Araujo – DEM

COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Presidente		
Carlos Alberto Estati - DEM
Vice-Presidente
Flávio Eduardo Zandoná - PSC
Membro		
Sérgio Luiz Fernandes - PSC
Membro Substituto
Francisco Barreto de Monte Neto – PT
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE E
DIREITOS HUMANOS
Presidente		
Ernesto Ferreira de Albuquerque - PT
Vice-Presidente
Marialva Araújo de Souza Biazon - PSDB
Membro		
Adalgisa Lopes Ward - PV
Membro Substituto
Carlos Alberto Estati – DEM
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Presidente		
Adalgisa Lopes Ward - PV
Vice-Presidente
Flávio Eduardo Zandoná - PSC
Membro		
Jairo Alves de Azevedo - PRP
Membro Substituto
Carlos Alberto Estati – DEM
COMISSÃO DE CIDADANIA E DEFESA DA MULHER
Presidente		
Marialva Araújo de Souza Biazon - PSDB
Vice-Presidente
Ivan Carvalho de Melo - PTB
Membro		
Adalgisa Lopes Ward - PV
Membro Substituto
Francisco Barreto de Monte Neto - PT
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente		
Sérgio Luiz Fernandes - PSC
Vice-Presidente
Marialva Araújo de Souza Biazon - PSDB
Membro		
Adalgisa Lopes Ward - PV
Membro Substituto
Roberto Araújo - DEM
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR
Presidente		
Roberto Araújo - DEM
Vice-Presidente
Marialva Araújo de Souza Biazon - PSDB
Membro		
Adalgisa Lopes Ward - PV

Processo 05/2018
Pregão Presencial 01/2018
Registro de Preço 01/2018
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de Papel Sulfite para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: MARCEL WENDELL MORAES GONÇALVES - ME
Valor estimado: até R$ 6.396,00 (seis mil, trezentos e noventa e seis reais), sendo R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) por caixa.
Data da Homologação: 11/04/2018
Data da Assinatura: 12/04/2018
Execução/Prazo: 31/12/2018
Ata de Registro de Preço nº 03/2018
Processo 06/2018
Pregão Presencial 02/2018
Registro de Preço 02/2018
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de consumo para
utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: LEANDRO CABRAL PASSARELI - ME
Valor estimado: até R$ 2.804,20 (dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte
centavos) para os itens 12 (água mineral sem gás-fardo), 13 (água mineral
com gás-fardo) e 14 (água mineral sem gás-copo).
Data da Homologação: 19/03/2018
Data da Assinatura: 20/03/2018
Execução/Prazo: 31/12/2018
Ata de Registro de Preço nº 01/2018
Licitação Deserta por duas vezes (itens de 01 a 11) - Ato da Presidência nº
01/2018
Processo 07/2018
Pregão Presencial 03/2018
Registro de Preço 03/2018
Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de material de limpeza e
higiene para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: EMERSON LUIZ DA SILVA ME
Valor estimado: até R$ 5.800,30 (cinco mil, oitocentos reais e trinta centavos)
para os itens 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 23.
Data da Homologação: 21/03/2018
Data da Assinatura: 21/03/2018
Execução/Prazo: 20/03/2019
Ata de Registro de Preço nº 02/2018
Licitação Deserta por duas vezes (itens 03, 07, 08, 10, 17, 18, 20 e 22) – Ato
da Presidência nº 02/2018

VEREADORES LICENCIADOS
Não houve licença dos Vereadores no ano de 2018.

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E DIREITO DO CONSUMIDOR
Presidente		
Francisco Barreto de Monte Neto – PT
Vice-Presidente
Ernesto Ferreira de Albuquerque – PT
Membro		
Flávio Eduardo Zandoná – PSC
Membro Substituto
Sérgio Luiz Fernandes – PSC

Processo 04/2018
Dispensa 04/2018
Objeto: Contratação de cobertura securitária de 12 (doze) meses para o prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A
Valor: R$ 2.106,13 (dois mil, cento e seis reais e treze centavos) em parcela única.
Data da Ratificação: 01/02/2018
Data da Assinatura: 02/02/2018
Execução/Prazo: 04/02/2019
Contrato nº 04/2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2018
Processo 01/2018
Dispensa 01/2018
Objeto: Estágio a estudantes.
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Valor: até R$ 5.184,00 (cinco mil, cento e oitenta e quatro reais).
Data da Ratificação: 02/01/2018
Data da Assinatura: 02/01/2018
Execução/Prazo: até 31/12/2018
Contrato nº 01/2018
Processo 02/2018
Dispensa 02/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada de Autoridade de Carimbo de
Tempo, devidamente registrada no Instituto de Tecnologia da Informação, para
fornecimento de 1000 (um mil) carimbos de tempo para assinaturas digitais.
Contratada: BRY TECNOLOGIA S/A
Valor: R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais) em parcela única.
Data da Ratificação: 02/02/2018
Data da Assinatura: 02/02/2018
Execução/Prazo: 01/02/2019
Contrato nº 02/2018
Processo 03/2018
Dispensa 03/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle,
operação e fiscalização da portaria da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Contratada: GUARDIÃO ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO
EIRELI - ME
Valor estimado: até R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais), sendo R$ 180,00 (cento
e oitenta reais) por evento, com disponibilização de 2 (dois) funcionários.
Data da Ratificação: 01/02/2018
Data da Assinatura: 02/02/2018
Execução/Prazo: 31/12/2018
Contrato nº 03/2018

Processo 08/2018
Dispensa 05/2018
Objeto: Contratação de empresa para encadernação dos documentos da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: PEDRO BRANDI GUAZZELLI – ME
Valor estimado: até R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais),
sendo R$ 30,00 (trinta reais) por livro.
Data da Ratificação: 01/03/2018
Data da Assinatura: 01/03/2018
Execução/Prazo: 31/12/2018
Contrato nº 05/2018
Processo 09/2018
Dispensa 06/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
destinados à execução das medidas necessárias ao cumprimento das exigências legais para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
– AVCB da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: E. J. CASTILHO & CIA LTDA – EPP
Valor: R$ 7.786,00 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais) em parcela
única.
Data da Ratificação: 25/04/2018
Data da Assinatura: 25/04/2018
Execução/Prazo: 30/04/2018
Contrato nº 06/2018
Processo 10/2018
Dispensa 07/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: J. A. DUARTE & CIA LTDA
Valor estimado: até R$ 7.579,40 (sete mil quinhentos e setenta e nove reais
e quarenta centavos). Fundamento Legal: Artigo 24, inciso V, da Lei 8666/93.
Data da Ratificação: 07/05/2018
Data da Assinatura: 07/05/2018
Execução/Prazo: 31/12/2018
Contrato nº 07/2018
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Processo 11/2018
Dispensa 08/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução de concurso público para provimento de cargos da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
ARQUIVADO
Processo 12/2018
Dispensa 09/2018
Objeto: Contratação de cobertura securitária de 12 (doze) meses para os
veículos da frota da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: GENTE SEGURADORA S/A
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Data da Ratificação: 04/07/2018
Data da Assinatura: 04/07/2018
Execução/Prazo: 04/07/2019
Contrato nº 08/2018
Processo 13/2018
Dispensa 10/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a aquisição e renovação de Certificados Digitais para os servidores da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré.
ARQUIVADO
Processo 14/2018
Pregão Presencial 04/2018
Objeto: Aquisição de TABLETS para uso dos vereadores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP
Valor: R$ 18.180,00 (dezoito mil cento e oitenta reais)
Data da Adjudicação: 14/09/2018
Data da Homologação: 17/09/2018
Data da Assinatura: 17/09/2018
Execução/Prazo: 16/12/2018
Contrato nº 10/2018
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Data da Adjudicação: 14/12/2018
Data da Homologação: 21/12/2018
Data da Assinatura: 21/12/2018
Execução/Prazo: 20/03/2019
Processo 19/2018
Dispensa 13/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de Cloud Computing com fornecimento de Object Storage Service (OBS)
para armazenamento de dados para a Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Contratada: TELEFONICA DATA S.A
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Data da Ratificação: 27/11/2018
Data da Assinatura: 27/11/2018
Execução/Prazo: 26/11/2019
Contrato nº 12/2018
O Plenário “Éruce Paulucci” foi cedido para várias ocasiões durante o ano de
2018, envolvendo reuniões partidárias, audiências públicas, palestras, cursos, convenções, entre outros eventos, com fins educacionais e de interesse
público.
O presente relatório foi elaborado pelos funcionários: ANA CARLA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA, Chefe do Departamento Pessoal; ANA VITÓRIA
CORRÊA GUIMARÃES, Assessora da Presidência; MÁRCIA DIAS GUIDO,
Chefe Legislativo; MARCILIA PICININI DE SOUZA, Chefe de Licitações e
Contratos; e RODRIGO ZAMONELLI, Agente Operacional da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Avaré, aos 02 de janeiro de 2.019

Processo 16/2018
Pregão Presencial 05/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
profissionais especializados de suporte técnico, fornecimento de licença de
uso por tempo determinado com a implantação e disponibilização de sistemas informatizados nas áreas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxarifado, Compras e Gestão de Frota.
Contratada: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA
Valor: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), sendo R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) mensais.
Data da Adjudicação: 30/11/2018
Data da Homologação: 30/11/2018
Data da Assinatura: 30/11/2018
Execução/Prazo: 29/05/2019
Contrato nº 13/2018

Processo 18/2018
Pregão Presencial 06/2018
Objeto: Aquisição de 26 (vinte e seis) computadores, 26 (vinte e seis) nobreaks e 10 (dez) smartphones para uso da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Contratadas:
Contrato nº 11/2018 – COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
(Lotes 3 e 4), no valor total de R$ 21.160,00 (vinte e um mil cento e sessenta
reais).
Data da Adjudicação: 13/11/2018
Data da Homologação: 19/11/2018
Data da Assinatura: 19/11/2018
Execução/Prazo: 13/02/2019
Contrato nº 14/2018 – KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP (Lote 1), no valor total de R$ 137.520,00 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e vinte reais).
Contrato nº 15/2018 – ACSMA COMÉRCIO LTDA ME (Lote 2), no valor total
de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/19 – PROCESSO Nº. 014/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Aquisição de material de limpeza para o Corpo de Bombeiros de Avaré
Recebimento das Propostas: 11 de fevereiro de 2.019 das 08 horas
até 20 de fevereiro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de fevereiro de 2.019 das 08h30min
às 09h30min
Início da Sessão: 20 de fevereiro de 2019 às 10h30min
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, 08 de fevereiro de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/19 – PROCESSO Nº. 032/19
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de
escritório para os equipamentos da Semads
Recebimento das Propostas: 18 de Fevereiro de 2.019 das 10 horas até 27de Fevereiro de 2019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de Fevereiro de 2.019 das 08h30min
às 11 horas
Início da Sessão: 27 de Fevereiro de 2.019 às 14 horas
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, 07 de Fevereiro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

Processo 15/2018
Dispensa 11/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de Certificação referente à Norma NBR ABNT ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestão da Qualidade) para a Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Contratada: APCER BRASIL CERTIFICAÇÃO LTDA
Valor: R$ 12.136,31 (doze mil, cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos).
Data da Ratificação: 02/08/2018
Data da Assinatura: 02/08/2018
Execução/Prazo: 01/02/2021
Contrato nº 09/2018

Processo 17/2018
Dispensa 12/2018
Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de engenharia objetivando atualizar e ajustar os preços/valores constantes das Planilhas
Orçamentárias do Projeto Executivo de estrutura metálica visando a confecção de passarela externa para interligação de ambientes da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, bem como prestar serviços de
assessoria técnica permanente durante a execução da obra, conforme projetos e planilhas anexos.
ARQUIVADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/19 – PROCESSO Nº. 013/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de dispenser
para papel toalha interfolhas para todas as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 12 de fevereiro de 2.019 das 08 horas
até 21 de fevereiro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de fevereiro de 2.019 das 08h30min
às 09h30min
Início da Sessão: 21 de fevereiro de 2.019 às 10h30min
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, 08 de fevereiro de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/19 – PROCESSO Nº. 020/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios para os equipamentos da Semads.
Data de Encerramento: 26 de fevereiro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de fevereiro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 008/18 – PROCESSO Nº. 028/19
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
médicos da especialidade de oftalmologista, conforme edital.
Data de Encerramento: 14 de março de 2019 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 14 de março de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/19 – PROCESSO Nº. 026/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de capinadeira mecânica para a Secretaria Municipal de Serviços.
Data de Encerramento: 21 de fevereiro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de fevereiro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/19 – PROCESSO Nº. 027/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Aquisição de carroceria para camioneta da Secretaria Municipal de Serviços.
Data de Encerramento: 22 de fevereiro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de fevereiro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/19 – PROCESSO Nº 029/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual aquisição futura
de serviços de transporte de passageiros, até o limite de 100.000
Km (cem mil quilômetros), para atendimento de diversas secretarias desta municipalidade.
Data de Encerramento: 27 de fevereiro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de fevereiro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/19 – PROCESSO Nº. 033/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual locação futura de palco e
piso para eventos de toda a municipalidade.
Data de Encerramento: 22 de fevereiro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de fevereiro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/19 – PROCESSO Nº. 034/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para retirada e instalação de braços de iluminação pública.
Data de Encerramento: 27 de fevereiro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de fevereiro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/19 – PROCESSO Nº. 035/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para fornecimento de frios e pães para projetos da Secretaria
Municipal da Cultura.
Data de Encerramento: 28 de fevereiro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de fevereiro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 37112500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/19 – PROCESSO Nº 036/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de som e iluminação para o Carnaval 2019 no Balneário Costa Azul.
Data de Encerramento: 25 de fevereiro de 2.019 das 08h30min às
09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de fevereiro de 2.019 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14)
3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/19 –
PROCESSO Nº. 005/19
Objeto: Contratação de pessoa física na área de cabeleireiro para
oferecer curso a população em situação de vulnerabilidade social,
através de convênio firmado com o FUSSESP.
Data de Encerramento: 25 de fevereiro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de fevereiro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 37112500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/19 –
PROCESSO Nº. 006/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de construção.
Data de Encerramento: 25 de fevereiro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de fevereiro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/19 – PROCESSO Nº. 030/19
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da pavimentação asfáltica na Rua Albânia – Jardim Europa, conforme
edital.
Data de Encerramento: 18 de março de 2019 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 18 de março de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/19 – PROCESSO N° 023/19
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 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.bllcompras.org.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:12/02/2.019 das 10 horas até
21/02/2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21/02/2.019 das 08h30min às 11 horas
Início da Sessão de Disputa de Preços: 21/02/2.019 às 14 horas
Prefeitura da Estância Turística de Avaré,07 de Fevereiro de 2.019

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº. 024/18 – Processo nº. 542/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 007/18 à empresa
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, no
valor total de R$ 2.988.881,61 (dois milhões, novecentos e oitenta
e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), objetivando a prestação de serviços de operação e manutenção no Aterro Sanitário de Avaré. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 06 de fevereiro de 2.019 – Judésio Borges – Secretário
Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 025/18 – Processo nº. 562/18
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 025/18 à empresa
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
no valor total de R$ 241.222,09 (duzentos e quarenta e um mil,
duzentos e vinte e dois reais e nove centavos), objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra
para execução da obra de Revitalização da Praia Costa Azul, através do Convênio ST/DADE nº 006/2014 – Processo nº 038/2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de fevereiro de 2.019
– Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços
da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Concorrência Pública nº. 024/18 – Processo nº. 542/18
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 024/18 à empresa
QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A,
objetivando a prestação de serviços de operação e manutenção
no Aterro Sanitário de Avaré. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 06 de fevereiro de 2.019 – Judésio Borges – Secretário Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.
Concorrência Pública nº. 025/18 – Processo nº. 562/18
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 025/18 à empresa
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos
e mão-de-obra para execução da obra de Revitalização da Praia
Costa Azul, através do Convênio ST/DADE nº 006/2014 – Processo nº 038/2014. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de
fevereiro de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração
da Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 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 SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA – ME, responsável pelo registro de preços
para eventual aquisição de papel sulfite para Secretarias, Departamentos e Setores da Municipalidade, relativo ao Pregão Eletrônico
n° 001/19 – Processo n° 003/19. Homologado em: 07/02/2.019.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 002/19 – Processo nº. 007/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES EIRELI ME, no valor global de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil
reais), objetivando a realização de show artístico musical da BANDA
LATITUDE 7 no Carnaval 2.019, que se realizará no período de 02 a
05 de março de 2.019, na Concha Acústica de Avaré/SP, com fulcro no
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 06 de fevereiro de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.
Inexigibilidade de Licitação nº. 004/19 – Processo nº. 018/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à FRUT PRO – SERVIÇOS DE SOM LTDA, no valor global de R$ 83.000,00 (Oitenta
e três mil reais), objetivando a realização de show artístico musical
da BANDA FRUTO PROIBIDO no Carnaval 2.019, que se realizará
no período de 02 a 05 de março de 2.019, na Orla da Represa Avenida Costa Azul – Balneário Costa Azul, com fulcro no artigo 25 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06
de fevereiro de 2.019 – Glauco Fabiano Favaro de Oliveira – Secretário Municipal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 001/19 – Processo n° 003/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de papel sulfite
para Secretarias, Departamentos e Setores da Municipalidade
Valor global: R$ 2.744.850,00 (Dois milhões, setecentos e quarenta
e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 07/02/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 024/18 – Processo nº. 542/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de operação e manutenção no Aterro Sanitário Municipal.
Valor: R$ 2.988.881,61 (dois milhões, novecentos e oitenta e oito
mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 06/02/2.019.
Modalidade: Concorrência Pública nº. 025/18 – Processo nº. 562/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da obra de Revitalização da Praia Costa Azul, através do
Convênio ST/DADE nº 006/2014 – Processo nº 038/2014.
Valor: R$ 241.222,09 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e
vinte e dois reais e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 05/02/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 002/19 – Processo nº.
007/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GOMEZ BRASIL PRODUÇÕES EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico
musical da BANDA LATITUDE 7 no Carnaval 2.019, que se realizará no período de 02 a 05 de março de 2.019, na Concha Acústica de Avaré/SP, conforme solicitação da Secretaria Municipal da
Cultura
Valor Global: R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/02/2.019
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 004/19 – Processo nº. 018/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FRUT PRO – SERVIÇOS DE SOM LTDA
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico
musical da BANDA FRUTO PROIBIDO no Carnaval 2.019, que se
realizará no período de 02 a 05 de março de 2.019, na Orla da
Represa Avenida Costa Azul – Balneário Costa Azul, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Turismo
Valor Global: R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/02/2.019
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TERMO ADITIVO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/18 – PROCESSO Nº 070/18 (Contrato nº 109/18), fica aditado o valor total de R$ 52.829,00 (Cinquenta
e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais) com a empresa ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS BAIRROS SANTA
CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIÚNA, EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSOCIAÇÃO DOS SEIS
BARROS), o que corresponde a aproximadamente 8,57% (oito vírgula cinquenta e sete por cento) do total do contrato, o que objetiva
o fornecimento de hortifrutis para Merenda Escolar. Assinatura do
Termo Aditivo: 05/02/2.019.
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/18 – PROCESSO Nº 070/18 (Contrato
nº 110/18), fica aditado o valor total de R$ 20.799,00 (Vinte mil, setecentos e noventa e nove reais) com a empresa COOPERATIVA DE
PRODUTORES DE ITAPEVA E REGIÃO – COOPEVA, o que corresponde a aproximadamente 4,90% (quatro vírgula noventa por cento)
do total do contrato, o que objetiva o fornecimento de hortifrutis para
Merenda Escolar. Assinatura do Termo Aditivo: 05/02/2.019.

TERMO ADITIVO E SUPRESSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/18 – PROCESSO N° 037/18
(Contrato n° 116/18), fica aditado e suprimido o valor total de R$
131.554,74 (Cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) com a empresa ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, o que corresponde a aproximadamente 6,43 % (Seis vírgula quarenta e três centavos) do total do contrato, o que objetiva o fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da reforma e
ampliação do Centro de Saúde, através da Secretaria de Estado da
Saúde – Programa Saúde em Ação – Rua Acre, nº1.281 – Água Branca – Avaré/SP. Assinatura do Termo Aditivo: 05/02/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N° 003/18 – PROCESSO N° 037/18 (Contrato n° 116/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, objetivando a fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos
e mão de obra para execução da reforma e ampliação do Centro de
Saúde, através da Secretaria de Estado da Saúde – Programa Saúde
em Ação – Rua Acre, nº 1.281 – Água Branca – Avaré/SP, com prorrogação do prazo da execução da obra até 11 de abril de 2.019 e de
vigência contratual até 10 de junho de 2.019. Roslindo Wilson Machado – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 003/18 – PROCESSO Nº 035/18 (Contrato nº
006/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, objetivando
a pesquisa eletrônica para aquisição de peças automotivas, com
prorrogação do prazo até 30 de janeiro de 2.020, no valor global de
R$ 7.992,00 (Sete mil, novecentos e noventa e dois reais). Joselyr
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/15 – 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 a locação de imóvel
situado na Avenida Espanha, nº 691 – Avaré/SP, para a instalação do
Almoxarifado Central de Alimentação Municipal, com prorrogação do
prazo de vigência até 06 de fevereiro de 2.020, no valor global de R$
49.418,28 (quarenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte
e oito centavos). Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária
Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N° 001/19 – PROCESSO N° 002/19, objetivando a
contratação de empresa especializada em investigação e perícia
técnica em comportamento inesperado do sistema de computador
(software), conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 07/02/2.019. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito
da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/18 – PROCESSO Nº. 468/18, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de leite em pó para
Creches e Escolas, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogada em: 31/01/2.019. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
– Secretária Municipal de Educação.

TERMO DE RESCISÃO

Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Lote 09 da Ata de Registro de Preço n° 038/18, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N°
005/18 – PROCESSO Nº 016/18, que objetiva o registro de preços
para eventual fornecimento de material descartável e insumos para
atender paciente cadastrado de Mandado Judicial e Case, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com
o artigo 79, inciso II § 1° da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de
Rescisão em: 01/02/2.019.

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos para atender pacientes, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor : Avaremed Distribuidora de Medicamentos Eirelli-EPP
Empenho(s): 10971, 9412, 2222, 11182, 11180, 12365, 3817,
12609, 12904, 12613/2018
Valor: R$ 314.748,22
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de 36 meses de solução
de antivirus corporativo e serviço de implantação e treinamento,
tal quebra de ordem se faz necessária para atender toda a Municipalidade.
Fornecedor: Edson Cardoso Rocha Informática Me
Empenho(s): 16424/2018
Valor: R$ 65.400,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal da Administração
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 ferramentas, tal quebra
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços.
Fornecedor: LPF Comércio de Sementes Eireli
Empenho(s): 700, 699, 1852/2018
Valor: R$ 9.727,89
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de brinquedos distribuídos no
“Natal das Crianças” no recinto do Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, tal quebra de ordem se faz necessária para
atender ao Fundo Social de Solidariedade.
Fornecedor: Magali Garcia Santos
Empenho(s): 19806/2018
Valor: R$ 20.400,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de cadeiras e armário baixo
cinza, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: Mario Augusto Silva Pereira
Empenho(s): 16408, 16407/2018
Valor: R$ 1.890,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da 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 aquisição de móveis de escritório, tal
quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Fornecedor: Mario Augusto Silva Pereira
Empenho(s): 16406/2018
Valor: R$ 7.545,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
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 contratação de visita técnica de empresa
especializada em manutenção corretiva aparelho raio X, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para a bom funcionamento
dos serviços no Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Philips Medical Systems Ltda
Empenho(s): 13137, 13138, 9795/2018
Valor: R$ 11.206,86
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais de informática
para uso e manutenção dos equipamentos, tal quebra de ordem
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Administração.
Fornecedor: Rodtec Equipamentos de Informática Eireli Me
Empenho(s): 12809/2017, 7572/2018
Valor: R$ 1.336,94
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de material de informática, tal
quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Rodtec Equipamentos de Informática Eireli Me
Empenho(s): 4265/2018
Valor: R$ 7,05
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de uma pá carregadeira, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor : Lass Maquinas e Equipamentos Ltda
Empenho(s): 18165/2018
Valor: R$ 245.000,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de trator agrícola, tal quebra de
ordem cronológica se faz necessária para atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Juliana M. S. de Souza Chiaradia
Empenho(s): 16607/2018
Valor: R$ 170.000,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços em Medicina do trabalho, destinado
ao atendimento aos Servidores Públicos do Município, para perícias
médicas, em conformidade com a legislação pertinente e as Normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
Fornecedor: L.G.S. Hayashi Clínica Médica Me
Empenho(s): 574/2019
Valor: R$ 9.406,66
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor : Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
Empenho(s): 18091/2018
Valor: R$ 9.900,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de portaria/vigia,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Imperio Segurança e Serviços Ltda
Empenho(s): 13147/2018
Valor: R$ 21.122,66
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de ferramentas, vassourão,
bem como materiais diversos para manutenção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Boareto & Ruiz Ltda. ME
Empenho(s): 10671, 10677, 14782, 16311/2018
Valor: R$ 8.558,34
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de enfeites de natal, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria
Municipal de Turismo.
Fornecedor: Boareto & Ruiz Ltda. ME
Empenho(s): 17866/2018
Valor: R$ 74.805,16
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Turismo
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de gerenciamento do projeto “Viva o Largo
São João”, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Bonaide Ruy de Oliveira
Empenho(s): 7719/2018
Valor: R$ 17.118,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura e Lazer
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 para
pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos, tendas e Gradil, bem como fornecimento de 2.280 metros lineares de
fechamento físico tipo tapume para o evento da 50ª EMAPA, tal
quebra de ordem se faz necessária para atender os diversos setores da municipalidade.
Fornecedor: Karina Leardini
Empenho(s): 18362, 18327, 17784, 19776, 20612, 20611, 20673,
20672/2018
Valor: R$ 195.552,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura e Lazer
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 para
pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos e tendas, tal quebra de ordem se faz necessária para atender os diversos setores da municipalidade.
Fornecedor: Karina Leardini
Empenho(s): 19641, 14933, 18346, 18345/2018
Valor: R$ 10.157,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Turismo
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para
pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos e tendas, tal quebra de ordem se faz necessária para atender os diversos setores da municipalidade.
Fornecedor: Karina Leardini
Empenho(s): 19606, 18172, 19607, 18305, 18104, 19728,
20675/2018
Valor: R$ 24.172,00
Avaré, 08 de Fevereiro de 2019
RONALDO SOUZA VILAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

DECRETOS
Decreto nº 5.395, de 05 de Fevereiro de 2019.

(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do
Adicional de Qualificação aos Profissionais da Educação Básica,
previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III e
parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei Complementar nº 216, de 03 de
maio de 2016.)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I,
do artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei
Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decreto Nº
3.585 de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de Qualificação aos profissionais da Educação Básica estáveis e em efetivo e
integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,
CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória
apresentada pelos Profissionais da Educação Básica,
CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar
Nº 216, de 03 de maio de 2016, somente serão aceitos cursos presenciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria Municipal de Educação
ou órgãos e instituições indicados e homologados pela SME,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
D e c r e t a:Artigo 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão
do Adicional de Qualificação, de acordo com a somatória de horas
apresentadas nos certificados analisados, os profissionais abaixo
discriminados.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de fevereiro
de 2019, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de Fevereiro de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

PORTARIA
Portaria nº 9.674, de 06 de Fevereiro de 2019.
(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento
dos Profissionais da Educação Básica).

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar
nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016,
no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigidos
para o enquadramento e ou reenquadramento;
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às
atribuições do cargo e ao campo de atuação;
Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão de
Carreiras e Remuneração da Educação Básica,
RESOLVE:
Artigo 1º - Autorizar a implantação da alteração do Nível, mantendo-se o Grau no valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica abaixo discriminados a partir do dia 01 de fevereiro
de 2019.
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IV – 15% (quinze por cento) em ações de controle, formação dos
conselheiros e assessoria, da seguinte forma:
a) Eventos: promoção e participação;
b) Afiliação em associação ou rede de promoção de conhecimento,
cursos e capacitação sobre o terceiro setor;
c) Contratação de empresa para realização de pesquisa com adolescente visando levantar necessidades, aspirações e carências
sociais;
d) Contratação de empresa de publicidade, relações públicas, comunicação e captação de recursos para o FUMCAD;
e) Contratação de empresa para capacitação sobre os direitos da
criança e do adolescente, o trabalho em rede, a prevenção de violência, uso de drogas, abuso sexual e gravidez na adolescência.
Art 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da publicação no
Semanário Oficial desta cidade.
Estância Turística de Avaré, em 29 de janeiro de 2019.

Delegacia de
Serviço Militar
trocou de comando

______________________________________
Clóvis Rodrigues Felipe.
Presidente CMDCA
Gestão 2017-19

Estância Turística de Avaré, 06 de Fevereiro de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

INEDITORIAIS
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 5.332/Nov/18

RESOLUÇÃO CMDCA N° 01/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Estância Turística de Avaré – CMDCA, no exercício de suas atribuições deliberativas que lhe são conferidas pela Lei Complementar
nº150 de 2011, em reunião ordinária, realizada em 29 de janeiro
de 2019, na sala dos Conselhos, localizada na Rua Piauí, 1388,
Centro – Avaré, considerando:
A. O § 2º do Art 260 da Lei nº 8.069/90 (ECA) que estabelece –
“utilizar percentual dos recursos para incentivo ao acolhimento sob
a forma de guarda de criança e adolescente e para programa de
atenção integral a primeira infância” ;
B. O Art 31 da lei 12.594/2012 (SINASE) que estabelece – “Os Conselhos de Direitos,.., definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos
direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações..., em especial para capacitação, sistemas de
informação e de avaliação”;
C. O item VII do Art 31 da Lei Complementar nº 150/2011 que
estabelece como competência do CMDCA – “fixar critérios de utilização, mediante plano de aplicação, das doações subsidiadas e
demais receitas do FUMCAD.”
RESOLVE:
Art 1º - Os recursos arrecadados pelo Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (FUMCAD) com base no incentivo fiscal do imposto de renda durante o exercício de 2018, acrescido do
saldo do ano anterior, das multas repassadas pelo Poder Judiciário
e de outras receitas, deverão ser aplicados no financiamento de
ações governamentais e não governamentais para as finalidades e
nos percentuais abaixo descritos:
I – 70% (setenta por cento) através de edital, obedecendo-se o
marco regulatório (Lei federal nº 13.019/2014) da seguinte forma:
a) Até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para repasse aos projetos do Edital FUMCAD nº 01/2017, aprovados em 2018;
b) Limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada projeto de
novos editais.
II – 10 % (dez por cento) no incentivo ao acolhimento, sob a forma
de guarda de criança e adolescente, para custeio de encontro,
ações, campanhas e projetos dos serviços de acolhimento;
III – 5 % (cinco por cento) para repasse a projeto de ações de capacitação, sistema de informação e de avaliação do Sinase, conforme
Art 31 da LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 (Sinase).

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 5.332/Nov/18

RESOLUÇÃO CMDCA N° 02/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estância Turística de Avaré – CMDCA, no exercício de suas atribuições deliberativas que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº150 de 2011,
em reunião ordinária, realizada em 29 de janeiro de 2019, na sala dos
Conselhos, localizada na Rua Piauí, 1388, Centro – Avaré, considerando:
A. O Art 31 da Lei Complementar nº 150/2011 que define as competência do CMDCA, especialmente o item III que estabelece –
“formular a política...definindo prioridades .”
B. O Art. 9º da Resolução 137 do Conanda que estabelece: “ Cabe ao
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente: III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem
implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e
atendimento dos direitos da criança e do adolescente ;
RESOLVE:
Art 1º - Estabelecer o plano de ação a ser desenvolvido no ano
2019 conforme a seguinte programação:
Validação dos Mapas 2018 do Programa Prefeito “Amigo da Criança” Abrinq – conforme calendário da Fundação Abrinq;
Elaboração de minuta de projeto de lei para abertura de crédito
adicional especial para transferir saldo de recursos do Fundo Municipal de 2018 para o orçamento de 2019 – fev 2019;
Processamento dos projetos apresentados e repasse de recursos para as
entidades participantes do Edital 001/2017, aprovados em 2018 – fev 2019;
Convocação de Assembleia para composição de membros do Conselho – gestão 2019-21 com início em 07/março/2019, eleição das
entidades representativas do setor privado e encaminhamento de
pedido de indicação de representantes do setor público e do setor
privado para participação na Assembleia – fev 2019;
Nomeação de comissão para estudo da Resolução Conanda nº
170/Dez2014 e organização da eleição do Conselho Tutelar 202023 – março e abril de 2019;
Contratação de empresa para capacitação dos conselheiros, da
rede de atendimento, campanhas de prevenção contra violência,
abuso sexual, gravidez na adolescência e prevenção contra uso de
drogas e bebidas alcoólicas – maio/junho/2019;
Realização de pesquisa com adolescentes em parceria com uma
faculdade da cidade ou contratação de empresa para realizar a
pesquisa – ago/set 2019;
Eleição do Conselho Tutelar – 06 de outubro de 2019;
Novo Edital para utilização dos recursos do FUMCAD em 2020 – nov 2019;
Atualização da lei 150/2011, do Regimento Interno do CMDCA e da
Resolução sobre requisitos para inscrição de entidade no CMDCA
– durante do ano de 2019.
Avaliação do uso do recurso repassado às entidades – edital
01/2017 – Fumcad – visita as entidades durante o ano de 2019;
Art 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da publicação no Semanário Oficial desta cidade, retroagindo seus efeitos à 1º de fevereiro 2019.
Estância Turística de Avaré, em 29 de janeiro de 2019.
_____________________________
Clóvis Rodrigues Felipe.
Presidente CMDCA
Gestão 2017-19

O Serviço Militar de Avaré tem novo titular.
No fim de dezembro, foi promovida a transmissão do cargo de delegado do Serviço Militar da 13ª Delegacia, vinculada à 14ª CSM.
Durante a chamada cerimônia de passagem,
o 1º tenente Robson Selas Jorge transmitiu o
posto ao 1º tenente Emerson Angelo Tozetto.
O evento, realizado na Casa do Cidadão,
onde fica a sede da 13ª Delegacia do SM,
contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, convidados, amigos, familiares e servidores dos municípios de Avaré
e da região, que fazem parte da área de atuação da Delegacia.
O tenente Robson, após dois anos de serviços em Avaré, deixou o posto e transferiu-se
para Campo Grande, capital do Mato Grosso
do Sul. Já o novo delegado, tenente Tozetto,
veio de Ponta Grossa (PR), mas já serviu nas
cidades de Três Corações (MG), Santo Ângelo
(RS), Tabatinga (AM) e no Rio de Janeiro.
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EDUCAÇÃO

OPORTUNIDADE

Vagas de trabalho
no PAT de Avaré

Servidores participam de
cursos de capacitação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) divulga as oportunidades de emprego
em Avaré, confira: assistente administrativo
(1), consultor de vendas (1), encarregado de
serviços florestais (1), encarregado de colheita
– laranja (1), farmacêutico (1), fonoaudiólogo
– recém-formado (1), motorista de caminhão
– Habilitação D (1), motorista de transporte escolar rural (1), nutricionista (1), operador
de guindaste de 30 toneladas (1), retireiro (1),
serralheiro (2), supervisor de almoxarifado (1),
técnico em segurança do trabalho (1), tratorista agrícola (1) e vendedor pracista (2).
Para pessoas com deficiência: empacotador
(1) e auxiliar de estoque (1).
Candidatos
Os candidatos ao mercado de trabalho devem se cadastrar no Sistema Mais Emprego
através da internet ou junto ao PAT de Avaré.
O interessado deverá apresentar os seguintes
documentos: PIS, NIT, Pasep, Bolsa Família,
Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho, RG, CPF
e CNH.
Empregadores
Para os empregadores é necessário o cadastro da empresa ou da pessoa física no endereço eletrônico maisemprego.mte.gov.br ou
diretamente no PAT.
Atenção
As vagas estão sujeitas a mudanças conforme o preenchimento do limite de encaminhamento.
Serviço
O PAT atende na Casa do Cidadão, na Rua
Bahia, 1580 (antigo prédio da Justiça Federal).
Telefone: (14) 3732.1414

A Secretaria Municipal da Educação realizou no
dia 1º de fevereiro uma série de cursos de capacitação e formação para qualificação de servidores
da Rede Municipal de Ensino.
Aos motoristas e monitores do transporte escolar foi ministrado o curso “Motorista de Alto Desempenho”, em parceria com a empresa Localize
– Gestão de Frota. Sob a orientação da psicóloga
Maria Alice Prado, os servidores obtiveram ferramentas para melhor relacionamento com os alunos.
Os agentes administrativos, monitores, inspetores de alunos, cozinheiros e oficiais de limpeza
ouviram a palestra de Leandro Martins Wendel,
mestre em Educação pela Universidade Mackenzie (ele é doutorando em Educação de Currículos
pela Universidade PUC/SP), que abordou o tema
“Autoestima e Alteridade: entre a singularidade e a
convivência com o outro”.
Já para os professores houve um encontro
com a formadora Renata Piassi. Na oportunidade,
ela expôs temas relevantes do cotidiano da sala

de aula, como afetividade, compromisso com a
aprendizagem dos alunos, avaliações externas, direitos de aprendizagem e IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
Também foi promovida uma palestra para os
professores da Educação Infantil e da Educação
para Jovens e Adultos (EJA), ministrada pela neuroeducadora Marcia Gregório. No decorrer da exposição os educadores puderam discutir sobre a
“Plasticidade Cerebral e o poder da gratidão”.
Com os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil
(ADIs) dos Centro de Educação Infantil (CEIs), as
formações de 2019 foram iniciadas no dia 31 de janeiro com uma palestra motivacional da psicóloga,
Luciana Idalgo Marestoni, sobre “Rotinas, tempos
e espaços”.
Os docentes foram orientados a respeito das
atividades, simulados e capacitações programados
para este ano letivo por meio do material didático
complementar “Aprova Brasil”, adquirido em janeiro pela pasta, para apoio à prática do professor nos
indicadores educacionais.a

