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LEGISLATIVO
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MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

03 de DEZEMBRO de 2018

MOÇÃO DE APOIO
Flavio Eduardo Zandoná-Vice- Presidente, e outros

-que seja consignada Moção de Apoio ao eminente Padre Edélcio Augusto 
Soares, considerando o excelente e majestoso trabalho junto à Comunidade 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, considerando o enorme vínculo do 
pároco criado junto a toda sociedade católica avareense, considerando o for-
midável trabalho social por ele realizado em nossa cidade, requeremos desta 
Arquidiocese, em nome não só da comunidade da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima supracitada, bem como dos cristão avareenses, a permanência 
do nosso querido pároco para a continuidade dos trabalhos deste fantástico 
evangelizador em nossa Avaré.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-para que através do setor competente, que seja feita a reparação do Buraco 
na Rua Marta Rocha defronte ao nº 104, tendo em vista que podem ocasio-
nar transtornos aos munícipes que transitam pela referida via.
-para que através do setor competente, que seja feita a reparação do Buraco 
na Rua Acre com a Rua Paraíba, tendo em vista que o buraco encontra-se 
bem no cruzamento da via e podendo ocasionar transtornos aos munícipes 
que transitam pela referida via.
-para que por meio do setor competente providencie a capinação do mato 
alto que cobre o leito do Córrego Água Branca localizado na Praça Mário 
Lopes Peres na Avenida Dr. Lineu Prestes, bairro Vila Martins II - férrea e cor-
ta as ruas (Amaral Pacheco/Bastos Cruz/ Rua Acre e Nove de Julho). Vale 
salientar que o mato alto impede o fluxo das águas bem como o acumulo de 
resíduos que culminam no transbordar do córrego, e a limpeza seria para 
evitar transtornos maiores aos moradores circunvizinhos.
-por meio do setor competente, providencie notificação em conformidade 
com à Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente na 
Rua das Colinas em frente ao Prédio, para que realize limpeza e manuten-
ção do mesmo que está com mato alto.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que em conformidade com à Lei Munici-
pal nº 332/1995 notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Três 
Marias/Bairro Vera Cruz, para que realize limpeza e manutenção do mesmo. 
Considerando que, essa vereadora passou pelo local e verificou que o refe-
rido terreno está com mato muito alto.
-por meio do setor competente, providencie recuperação em toda extensão 
do leito carroçável da Avenida Três Marias/Bairro Vera Cruz. Considerando 
que, da maneira em que a via está, causa muito prejuízo para as pessoas 
que transitam pelo local.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no bueiro existe na Rua 
Manduri confluência com Avenida Anápolis.
-por meio do setor competente, sugerimos que realize estudos para elabo-
ração de Campanhas Municipais sobre a economia na utilização da água e 
um maior monitoramento na sua utilização, normatizando os casos em que 
há abusos em seu uso. Considerando, que a água é fonte de vida e fator 
fundamental para a vida de todos os seres vivos; Considerando, que esta-
mos em período de estiagem, que traz dificuldades na captação, tratamento 
e distribuição de água potável à população; Considerando, que deve haver 
uma precaução e preocupação constantes, iniciando-se pela conscientiza-
ção, devendo esta atitude, partir da municipalidade, envolvendo os departa-
mentos competentes, objetivando conscientizar nossa população, de quanto 
é importante o uso racional da água, evitando desperdício.
-por meio do setor competente, para que realize revitalização da sinalização 
de solo na frente da CEI Malu.
-por meio do setor competente, providencie revitalização da pintura de solo 
em frente da EMEB Fausto Rodrigues/Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza na Estrada da 
Usina na direção do Duílio Gambini, Estrada que vai para o Golf, que está 
muito suja, com entulhos e matos espalhados pelo local, causando indigna-
ção aos avareenses.
-por meio do setor competente, providencie com urgência limpeza na Es-
trada que liga o Bairro Vera Cruz ao Bairro Ipiranga, que está cheio de en-
tulhos, roupas velhas, animais mortos em sacos plásticos, tudo espalhado 
pela Estrada.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza em todo Bairro 
Jardim Califórnia, que está virando um local de descarte de materiais de 
construção, devido ao excesso de entulhos que são depositados no local.
-por meio do setor competente, providencie com urgência troca de lâmpada 
queimada na Rua Lolita/Bairro Jardim Paraíso, em frente ao número 941.
-por meio do setor competente, para que na escolha de definição oficial de 
futuras Unidades Escolares Municipais (Escolas) e Centros de Educação 
Infantil (Creches) sejam lembradas em especial, os nomes de alguns Educa-
dores que tanto dedicaram à causa do magistério em nossa cidade. •Profes-
sor Aquilino Nogueira Cesar Filho.  •Professora Maria José Forte Bertolacini.  
• Professora Dair do Carmo Cardoso Mendes.  •Professora Leilah 
de Almeida Ward Rodrigues.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua Alfredo Camargo Sobrinho/Bairro Avaré I.

-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público co-
berto de mato da Rua Alfredo José Alves/Bairro Jardim Paraíso, ao lado do 
número 1001.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do Córrego que segue 
por toda a extensão da Rua Ammos Contrucci/Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de entulhos 
depositados no passeio público da Rua Antonio J. Barbosa/Bairro Jardim 
São Paulo, em frente ao número 85, pois está impossibilitando a passagem 
dos transeuntes.
-por meio do setor competente, realize reparos no passeio público com bura-
co e cheio de mato na Rua Carlos Gomes/Bairro Jardim São Paulo em frente 
ao número 750, tendo em vista a segurança dos pedestres que transitam 
pelo referido trecho. Considerando que, a calçada está precária necessi-
tando de limpeza e manutenção e essa situação possibilita a ocorrência de 
acidentes com pedestres, principalmente crianças, idosos e pessoas porta-
doras de deficiência física e mobilidade reduzida.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do passeio público co-
berto de mato na área verde da Rua Carmem Dias Faria, que começa na 
frente do número 2494 e vai até o Supermercado Di Solé.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a lei Munici-
pal nº 332/1995, notifique proprietário do terreno existente na Rua Cerqueira 
Cesar/Bairro Jardim São Paulo ao lado do número 953 e em frente ao núme-
ro 944, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua do Calvário/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, providencie com urgência iluminação na Rua 
dos Pintassilgos/Bairro Bem-te-vi.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique proprietário do terreno existente na Rua Profes-
sora Erothildes G. Dos Santos/Bairro Vera Cruz, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação em toda 
a extensão do leito carroçável da Rua Jaime Quartucci/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
em toda extensão da Rua João Manoel Fernandes/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a exten-
são do leito carroçável Rua Joaquim Arnez/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua José Bruno/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Lolita/
Bairro Jardim Paraíso, em frente ao número 1057, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Lolita/
Bairro Jardim Paraíso em frente ao número 911, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do passeio público na 
Rua Milton Silva/Bairro Camargo em frente ao número 170.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza na Área Verde 
coberta de mato e entulhos na Rua Nelson Evangelista/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do passeio público da 
Rua Santa Madalena/Bairro Jardim Vera Cruz, em frente ao número 444.
-por meio do setor competente, para que realize capinação no passeio públi-
co da Rua Santa Madalena/Bairro Vera Cruz, ao lado do número 411.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua Sérgio Barreira/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a extensão 
do leito carroçável da Rua Tobias Martins Rúbio/Bairro Avaré I. Considerando 
que, os buracos estão atrapalhando o tráfego dos munícipes pela referida via.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno e passeio 
público da Rua Valdemar Lopes Peres ao lado do número 201.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência 
notificação conforme Legislação Municipal vigente nº 332/1995, para o pro-
prietário do terreno localizado na Avenida Brasília/Vila Jardim em frente ao 
Condomínio Vereda do Sol, para que proceda edificação de muro e passeio 
público, bem como limpeza e manutenção do mesmo. Considerando que, 
o referido terreno é usado para descarte impróprio de todo tipo de resíduo 
como: móveis, materiais de construção, galhos, lixo doméstico..., dessa ma-
neira o local fica totalmente sujo contribuindo para proliferação de insetos 
e animais peçonhentos, principalmente se tornando foco de criadouro do 
mosquito Aedes Aegypti. Considerando que, é se suma importância que o 
proprietário realize a edificação necessária para coibir este descarte inade-
quado, assim contribuindo para preservar à Saúde de nossos munícipes.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, 
notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Santos Dumont ao lado do 
número 679, para que realize limpeza e manutenção do mesmo. Considerando que, 
moradores próximos ao local estão reclamando do mato alto e dos insetos que es-
tão indo para suas casas, proveniente do mato e da sujeira no terreno.

Francisco Barreto de Monte Neto
-para que através do setor competente, providencie a troca de lâmpadas 
na Rua João Dias Ayres, defronte ao número 153, no Bairro Vila Martins II.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que por meio do se-
tor competente, notifique as operadoras de telecomunicações responsáveis 
pela fiação caída na praça do bairro conjunto habitacional Camargo na rua 
João Manoel Fernandes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que por meio do setor 
competente, para que providencie com caráter de URGENCIA, a troca de 
lâmpadas e reparo das luminárias da praça, na rua Geraldo Jose Silvestre 
próximo ao número 472, localizado no Bairro Avaré 1.
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REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ALDIVINA PAULINO AUGUSTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MARCOS ANTONIO DE SOUZA LEME.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao 
Presidente Eleito da 67ª Subseção da OAB – Ordem dos Advogados do Bra-
sil de Avaré – SP, Dr. PEDRO FUSCO, bem como a todos os membros da 
CHAPA 1, quais sejam, Dr. Ricardo Corrêa – Secretário-Geral, Dra. Bethânia 
Tamassia Monteiro – Tesoureira, Dra. Nyere Hulshof – Secretária-Adjunta 
e Dr. Fabian Vendrametto – Vice-Presidente, pela expressiva votação re-
cebida.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao setor de licitação que envie a esta Casa de leis cópia 
integral do processo licitatório que contratou os serviços de pavimentação 
asfáltica da Rua prof. Oscar Vilaça, a qual interliga o Conjunto Habitacional 
Duílio Gambini e o Conjunto Habitacional Cid Ferreira.
-que seja oficiado ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização de Reforma 
Agrária – unidade de Avaré, para que informe esta Casa de Leisse o imóvel 
registrado através da matrícula nº 09.490, denominado Fazendas “Lazaretto” 
e “Onça” pertence à área rural do município e, em caso negativo, requeiro 
ainda seja enviada cópia do Decreto e/ou Lei Municipal que o transformou 
em imóvel urbano.
-que seja oficiado ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de Avaré – SP para que informe esta Casa de 
Leis se houve alteração de denominação de área rural para urbana do imóvel 
registrado na matrícula sob nº 09.490. Requeiro ainda, em caso positivo, 
seja enviada cópia e/ou número do decreto e/ou Lei Municipal que ensejou 
tal alteração.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que envie a esta Casa de Leis cópia do Contrato do Empenho 16293/2018 
do Fornecedor Space Identidade Corporativa Ltda.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que envie a esta casa de Leis 
os documentos que comprovam que a EMAPA não gera nenhum prejuízo ao 
Comércio Local, nem atrapalha as vendas decorrentes ao Natal como o mes-
mo afirmou que apresentou a ACIA, durante entrevista de rádio em Avaré.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que envie a esta casa de Leis a prestação de contas dos gastos decorrentes 
com os enfeites natalinos de Avaré.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Meio Ambiente, Judésio Bor-
ges, para que encaminhe a esta Casa de Leis se existe um trabalho de pre-
venção e conscientização sobre os surtos de escorpião que estão atingindo 
vários bairros de Avaré.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-VOTOS DE APLAUSOS, PARABENIZAÇÃO a equipe organizadora do 8º 
ENCONTRO DE JEEP OFF ROUAD, ocorrido no Bairro Jacutinga – Zona 
Rual no dia 01/12/2018 .
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO a todos os atletas da equipe de Futebol Ame-
ricano – Equipe Scorpions Avaré onde no ultimo domingo dia 02/12/2018 
disputaram a final do campeonato Caipira  na cidade de Piracicaba , onde 
a equipe Scorpions venceu a equipe da cidade,  o Piracicaba Cane Cutters 
pelo placar de 6x0. Parabéns a equipe Scorpions Avaré que representa nos-
sa cidade em vários campeonatos.
No dia 16/12/2018 a Equipe Scorpions Avaré disputará mais uma final a do 
Campeonato Paulista Metropolitano.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado à CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Pau-
lo), para que verifiquem e informem esta Casa de Leis o teor da água da 
Lagoa de tratamento da Colônia de Férias da Associação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo, que está sendo desaguado na Represa 
Jurumirim. Considerando que, essa vereadora foi interpelada por turistas e 
moradores próximos à Represa, questionando sobre o despejo da água da 
Colônia na Represa Jurumirim, é de suma importância que seja verificado 
in loco, para que essa vereadora retorne aos munícipes e turistas, que an-
siosos e preocupados questionam o motivo da Colônia desaguar água na 
Represa.
-que seja oficiado do Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, 
para que nos esclareça: 1.Existe uma equipe de manutenção para atender 
as emergências nas Escolas e Creches do Município?  2.Se positivo, qual e 
quantos profissionais compõem essa equipe, que atua nas unidades esco-
lares do Município?  3.De que forma funciona o cronograma de atendimento 
nas Escolas e Creches?  4.Se negativo, já foi estudado essa possibilidade?  
Considerando que, desde 2017 essa vereadora vem apontando essa neces-
sidade com a finalidade de minimizar os problemas nas Escolas/Creches e 
que nossos alunos, professores e funcionários possam estar num ambiente 
saudável, sem telhas quebradas, sem problemas nos banheiros, quadras, 
pátios, etc. Como vem acontecendo.
-que seja oficiado do Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, 
para que informe a esta Casa de Leis se existe Fiscalização da Prefeitura 
nos bares, restaurantes, feiras, casas de show e onde menores de idade/
adolescentes frequentam, para coibir à venda de bebidas alcoólicas? Con-

siderando que, os estabelecimentos comerciais devem cumprir o dispositivo 
no Art. 11 e 12 da Lei Complementar Municipal de Avaré nº 150/2011, caso 
contrário estão sujeitos às penalidades do Art. 21 da referida Lei sem prejuí-
zo no dispositivo no ECA e na Legislação Penal vigente. 
-que seja oficiado do Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, 
para que nos esclareça: Existe alguma Campanha da Secretaria do Bem 
Estar e Desenvolvimento Social em conjunto com o CMDCA sobre o consu-
mo de bebidas alcoólicas por adolescentes menores de idade?  Se positivo, 
quais Campanhas estão sendo desenvolvidas?  Se negativo, sugiro que a 
Secretaria do Bem Estar e Desenvolvimento Social em conjunto com o CM-
DCA, a utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
para que promova Campanhas sobre o consumo de bebidas alcoólicas por 
adolescentes menores de idade, assim como promover Palestras nas Esco-
las Municipais com a presença dos pais e alunos, conscientizando os pais 
de que eles são os responsáveis legais por seus filhos menores de idade 
(art. 22 da Lei nº 8069 do ECA), além de fixar cartazes em todos os bares e 
estabelecimentos comerciais de acordo com a Lei Complementar nº 150 de 
28 de junho de 2011.  Art. 229 Constituição Federal – “ Os pais tem o dever 
de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores tem o dever 
de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ao que segue: Denúncia de 
Morador do Bairro Brabância “Alessandro Rios, a Sabesp realizou serviços 
na Rua José Bannwart no Bairro Terras de São José e deixou quatro locais 
sem arrumar a pavimentação. É necessário providências, pois já faz tempo.” 
Diante do exposto, SOLICITO EM CARATER DE URGÊNCIA REPAROS 
NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 04 TRECHOS DA RUA JOSÉ BAN-
NWART NO BAIRRO TERRAS DE SÃO JOSÉ, conforme fotos em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar QUAL A PREVISÃO PARA O INÍCIO 
DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SANTA BARBARÁ NO BAIRRO TER-
RAS DE SÃO JOSÉ, tendo em vista ser uma obra muito esperada e de 
grande importância aos moradores do referido bairro.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que informe esta Casa Leis, no tocante à obra do túnel/passagem 
da Rua Alagoas, se está previsto no projeto acesso a pedestres, bem como 
obras de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, principal-
mente aos cadeirantes, para que os mesmos possam utiliza-se da referida 
passagem de acesso em segurança.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao 
Clube do Choro de Avaré, na pessoa do Sr. Altino Toledo, pela realização 
do 8º Festival do Choro de Avaré o qual homenageou a saudosa artista Êve 
Fernandes em 03(três) noites de belíssimas apresentações durante os dias 
29 e 30 de novembro e 01 de dezembro, bem como pelo excelente trabalho 
de deste magnífico clube que vem mantendo viva a cultura da boa música 
brasileira.

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja oficiado ao Diretor da EE Dr. Paulo Araújo Novaes, Sra. Miriam 
Cristina Medeiros pereira de Souza, para que informe esta Casa de Leis se 
existe em funcionamento cursos profissionalizantes neste U.E. e, em caso 
positivo, quais são esses cursos. Requeiro ainda, em caso negativo, que 
informe acerca dos equipamentos os quais seriam utilizados nessas aulas, 
se os mesmos se encontram na U.E. ou em outra localidade. JUSTIFICA-
TIVA: Justifica-se o presente requerimento o fato de este vereador ter sido 
procurado por munícipes interessados em tais cursos, e, caso haja interesse 
da U.E. em reativar tais cursos, colocamo-nos à disposição para quaisquer 
movimentação em prol da reativação.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
considerando a resposta ao Requerimento nº 1159/2018, de autoria deste 
vereador, para que informe esta Casa de Leis o porquê da excessiva demora 
em relação à elaboração do termo de referência que visa à contratação de 
empresa especializada em auditoria tendo em vista que a referida contrata-
ção foi cogitada por conta da instauração do Processo de Sindicância inau-
gurado pela Portaria 9.314, de 31 de janeiro de 2018.

Ivan Carvalho de Melo
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado o COMUTRAN- Conselho Municipal de Tran-
sito, para que estude a instalação de redutores de velocidade (lombadas), 
na via principal do recanto dos Cambará, solicitação feita pelos moradores 
locais que diariamente presenciam veículos em alta velocidade na via.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a Empresa da SABESP- Companhia de Sa-
neamento Básico de São Paulo - sede de Avaré\ SP, que efetue em caráter 
urgência reparo de vazamento de esgoto na rua João Caetano Schimit bem 
em frente ao início da rua Milton Silva, bem como a manutenção e reparo do 
terreno carroçável danificado pelo vazamento no local.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MINORU YAMADA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ADELAIDE DORTH MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOÃO CASSOLA ORTEGA.
-seja oficiado o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Joselyr Bene-
dito Costa Silvestre e o Setor de Fiscalização da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, a fim de que tomem providências com relação a um veículo 
abandonado na Rua América, altura do numeral 181, Bairro: “Brabância”. 
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Segue em anexo, fotos para exposição do problema que vem incomodando 
os moradores circunvizinhos e atrapalhando o fluxo de veículos naquela via 
pública.
-Reiterando o REQUERIMENTO nº 1311/2018 ( cópia em anexo ), REQUEI-
RO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, 
seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – sede de Avaré/SP, para que providenciem em caráter de 
URGÊNCIA o conserto do vazamento do esgoto que está correndo a céu 
aberto proveniente da residência situada na Rua Mário Gomes Timóteo, nº 
27 – Bairro: “Bonsucesso”, fato ocorrido novamente no último sábado, dia 
01/12/2018, conforme fotos em anexo. Importante destacar, que o esgoto 
oriundo da residência supracitada, desaguou pela Rua Mario Gomes Timó-
teo, atravessou a Avenida Paranapanema e atingiu a nascente do córrego do 
curtume. Diante disso, providências urgentes necessitam ser tomadas, pois 
além da saúde pública em risco, temos também a contaminação do córrego 
do curtume.     Outrossim, requeiro ainda, que SABESP – sede de Avaré/
SP, informe esta Casa de Leis das providências adotadas. Cientifique-se a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e ao zeloso e competente órgão do 
Ministério Público – Curadoria do Meio Ambiente para ciência do ocorrido e 
das providências que eventualmente entender necessárias.

RESOLUÇÃO Nº 418/2018
Altera a alínea “b” do parágrafo 2º do Artigo 193 do Regimento 

Interno e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,  
RESOLVE:- 
Art. 1º - Fica alterada alínea “b” do parágrafo 2º do Artigo 193 do 
Regimento Interno passando a ter a  seguinte redação:
Art. 193 (...)
Parágrafo 2º (...)
b) cada vereador poderá apresentar somente um homenageado 
para título de “Cidadão Avareense” e/ou “Benemérito” por Sessão 
Legislativa.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas eventuais antinomias.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, aos 04 de dezembro de 2.018-

Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente

Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário    2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

Projeto de Resolução nº 13/2018 
Autoria: Ver. Roberto Araujo e outro
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 03/12/2018.

CIRCULAR N º 43/2018 - DG
Avaré, 06 de dezembro de 2.018.-
  
Senhor (a) Vereador (a):             
Comunica a realização da Sessão Especial para Eleição da Mesa 
Diretora da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré  - biênio 2019/2020,  no dia 10/12/2018 – Segunda Feira – às 
19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Antonio Angelo Cicirelli, na ocasião da Sessão 
Ordinária de 03 do corrente, convocou a Câmara de Vereadores 
para a Sessão  Especial de Eleição da Mesa Diretora da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré  - biênio 2019/2020,  
para o dia  10 de dezembro do corrente ano,  segunda feira, à 
19h00min, nos termos da Lei Orgânica do Município da Estância 
Turística de Avaré.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os  
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.  
                                                                                               
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)   
N E S T A

CIRCULAR N º 44/2018-DG
Avaré, 06 de dezembro de 2.018
                                                    
Senhor (a) Vereador (a):  
Designa a matéria para a Ordem do Dia da Sessão Extraordinária 
convocada para o dia 10/12/2018, segunda feira – logo após o 
término da Sessão Especial de Eleição da Mesa Diretora
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Antonio Angelo Cicirelli, na ocasião da Sessão Or-
dinária de 03 do corrente, convocou a Câmara de Vereadores para 
01 Sessão  Extraordinária  a ser realizada no dia 10 de dezembro 
do corrente ano, segunda feira,   logo após o término da Sessão 
Especial, designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:-
1. PROJETO DE LEI Nº 113/2018 - Discussão Única 
Autoria: Ver: Flávio Eduardo Zandoná e outro
Assunto: Dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais 
de pequeno porte no Município da Estância Turística de Avaré. (c/
SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 113/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/ emenda)
2. PROJETO DE LEI Nº 108/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a conceder o 
direito real de uso de área de terras ao Núcleo de Orientação e Ca-
pacitação à Infância e Juventude de Avaré - NOCAIJA e dá outras 
providências (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 108/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 

Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e 
Administração Pública. (c/ emendas)
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2018 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Redenomina cargos, altera a carga horária e dá outras 
providências. (Médicos)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 109/2018 e dos 
Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. (vistas: Verª Marialva)
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2018 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a alteração do anexo III da Lei Complemen-
tar nº 96/2009; altera anexo III da LC 126/2010 e dá outras provi-
dências (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 111/2018 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.   

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 03/12/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 02/2018
Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto e outros
Dispõe sobre alteração da redação do inciso III e acrescenta o inci-
so V ao Artigo 71 da Lei Orgânica da Estância Turística de Avaré e 
dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo 06/2018 
Autoria: Ver. Roberto Araujo 
Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Ilustrís-
simo Senhor Alcides José Alves e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 114/2018 
Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti 
Dispõe sobre autorização para implantar no município de Avaré o 
Centro de Triagem de Animais Silvestres e/ou o Centro de Reabili-
tação da Fauna Silvestre Nativa e dá outras providências.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 13/2018 - Processo 19/2018, 
para a empresa TELEFONICA DATA S.A, inscrita no CNPJ sob nº 
04.027.547/0036-61, sediada à Avenida Tamboré, nº 341, Alpha-
ville, Barueri/SP, CEP 06.460-000, objetivando a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Cloud Com-
puting com fornecimento de Object Storage Service (OBS) para 
armazenamento de dados, para a Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré, no valor de até R$ 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais), por um período de 12 (doze) meses, com fulcro 
no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.39.99-13.
Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 12/2018
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TELEFONICA DATA S/A
Objeto: contratação de empresa especializada para 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.
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sendo R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) mensais.
Referente: Processo 19/2018 – Dispensa de Licitação 13/2018
Data do ajuste: 27 de novembro de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

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

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº 001/2017
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO 
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº 001/2017 realizado pelo 
Centro de Integração Empresa Escola CIEE, para os cargos de 
Estagiários – Nível Superior em Tecnologia da Informação, Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Jornalismo/Publicidade e 
Propaganda e Ciências Contábeis/Administração (todos cursan-
do), de acordo com a classificação final publicada no Semanário 
Oficial, edição nº 849 de 22 de dezembro de 2017.
No uso de suas atribuições e de acordo com o item 9.6 do Edital do 
Processo Seletivo de Estágio nº 001/2017 o Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré RESOLVE:
1.1. Torna pública a prorrogação do prazo de validade do processo 
seletivo de estágio nº 001/2017 por mais 12 (doze) meses. 
1.2. O novo prazo de validade do processo seletivo de estágio 
nº 001/2017, homologado em 27/12/2017, passa a vigorar até 
26/12/2019. 
1.3. Durante a nova vigência, havendo a necessidade de substitui-
ção dos estagiários, serão convocados os aprovados na seleção, 
conforme o rol de classificação anteriormente homologado.
Estância Turística de Avaré, 04 de dezembro de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara 

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

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 20/2018
Referente: Prorrogação por mais 12 meses ao Contrato firmado em 
09/12/2016 – Dispensa 19/2016 - Processo nº 30/2016 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA - ME
Objeto: Contratação de serviços de locação de Sistema Eletrônico 
de Controle de Tempo e Microfone, para uso da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), sendo R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais) mensais. 
Data do ajuste: 29/11/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA, na qualidade de Pregoeira da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, nomeada 
por meio do Ato da Mesa nº 12/2018, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto 
do Pregão Presencial nº 05/2018 – Processo 16/2018 para a em-
presa AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP, com 
sede à Rua Jean Carlos Mendes de Campos, nº 190, bairro Cristo 
Redentor, Sales/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.326.049/0001-90, 
objetivando a contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços profissionais especializados de suporte técnico e 
licença por tempo determinado com a disponibilização de siste-
mas informatizados para microcomputadores nas áreas de Folha 
de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxarifado, 
Compras/Licitações, Gestão de Frota e Portal da Transparência, 
no valor global de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos 
reais), sendo R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais, 
para um período de 6 (seis) meses. 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 30 de no-
vembro de 2018.

ADRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA 
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ANTONIO ANGELO CICIRELLI, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com 
o Termo de Adjudicação datado de 30 de novembro de 2018, vem 
acolher o objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial nº 
05/2018 – Processo nº 16/2018, HOMOLOGANDO para a em-
presa AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP, com 
sede à Rua Jean Carlos Mendes de Campos, nº 190, bairro Cristo 

Redentor, Sales - SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.326.049/0001-90, 
objetivando a contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços profissionais especializados de suporte técnico e 
licença por tempo determinado com a disponibilização de siste-
mas informatizados para microcomputadores nas áreas de Folha 
de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxarifado, 
Compras/Licitações, Gestão de Frota e Portal da Transparência, 
no valor global de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos 
reais), sendo R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais, 
para um período de 6 (seis) meses. 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 30 de no-
vembro de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 13/2018
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré
CONTRATADA: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - 
EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços profissionais especializados de suporte técnico e li-
cença por tempo determinado com a disponibilização de sistemas 
informatizados para microcomputadores nas áreas de Folha de Pa-
gamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxarifado, Com-
pras/Licitações, Gestão de Frota e Portal da Transparência.
VALOR GLOBAL DE: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos 
reais), sendo R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais, 
para um período de 6 (seis) meses. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2018
REFERENTE: Processo nº 16/2018 – Pregão Presencial nº 
05/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

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

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de monitoramento 
de alarmes, tal quebra de ordem se faz necessária para segurança 
nos prédios da Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Autossocorro Max Ltda – EPP
Empenho(s): 4308/2018
Valor: R$ 715,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento do show artístico musical 
do cantor Gusttavo Lima, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para realização da 50ª EMAPA.
Fornecedor: Balada Eventos e Produções Ltda
Empenho(s): 12787/2018
Valor: R$ 280.000,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item 
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a 
necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço prestado com Publicação, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para a publicação de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 18304/2018
Valor: R$ 8.776,49
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessário por se tratar de atendimen-
to a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Lumar Com. De Prods. Farmacêuticos Ltda
Empenho(s): 9145, 9144, 9453, 9143, 9142, 10997/2018
Valor: R$ 4.528,68
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento do show artístico musical da 
dupla Zezé Di Camargo e Luciano, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para realização da 50ª EMAPA.
Fornecedor: Mac Produções Ltda
Empenho(s): 11224/2018
Valor: R$ 165.000,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de máquinas   multifuncionais 
a laser, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 9005, 9003/2018
Valor: R$ 3.205,63
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 18308/2018
Valor: R$ 1.351,60
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de emulsão e massa asfáltica 
usinada a quente CBUQ, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para Conservação de Vias Públicas.
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 14068/2018
Valor: R$ 5.205,90
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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LICITAÇÃO
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 aquisições de bandeiras oficiais, as 
aquisições se fazem necessárias pelo zelo ao cumprimento dos 
dispositivos gerais da Lei nº 5.700 alusiva aos símbolos nacionais, 
as quais serão utilizadas no Parque de Exposições Fernando Cruz 
Pimentel e para entrada principal.
Fornecedor: Banderart Industria Textil Ltda 
Empenho(s): 14941/2018
Valor: R$ 6.770,00
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

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 prestados com pintura, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a atender a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda
Empenho(s): 9731/2018
Valor: R$ 25.500,00
Avaré, 07 de Dezembro 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão de obra para execução de pavimentação CBUQ, 
guias e sarjetas de concreto, galerias de águas pluviais no pátio 
externo/estacionamento CER II.
Fornecedor: TMK Engenharia S.A
Empenho(s): 14285/2018
Valor: R$ 198.210,83
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material elétrico, tal quebra 
de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Turismo.
Fornecedor: A.M. G. Albuquerque EPP
Empenho(s): 16173/2018
Valor: R$ 541,50
Avaré, 07 de Dezembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.195/18 – PROCESSO Nº. 559/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de papel sulfite 
para secretarias, departamentos e setores da municipalidade
Recebimento das Propostas: 10 de Dezembro de 2.018 das 10 ho-
ras até 19 de Dezembro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de Dezembro de 2.018 das 08h30min 
às 09h30min
Início da Sessão: 19 de Dezembro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 03 de Dezembro de 2.018 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 020/18 – Processo nº. 477/18

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 020/18 à empresa L M LEÃO 
CONSTRUTORA ME, no valor total de R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco 
mil e oitocentos reais), objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra para execução da construção de sanitários 
públicos acessíveis na Praça CAIC. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
04 de dezembro de 2.018 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº.148/18 – Processo nº. 445/18
Fica adjudicado a empresa L M LEÃO CONSTRUTORA ME, com valor total 
de R$ 45.166,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais), referen-
te a contratação de empresa para prestação de serviço de pintura geral no 
conjunto do monumento do Cristo Redentor – adjudicado em: 27/11/2018.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 020/18 – Processo nº. 477/18

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 020/18 à empresa 
L M LEÃO CONSTRUTORA ME, objetivando o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução 
da construção de sanitários públicos acessíveis na Praça CAIC. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de dezembro de 2.018 
– Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e 
Transportes da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa RCV DO BRA-
SIL EIRELI – ME, responsável pelo registro de preços para eventual 
aquisição de colchão caixa de ovo, relativa ao Pregão Eletrônico n° 
177/18 – Processo n° 489/18. Homologado em: 04/12/2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a em-
presa L M LEÃO CONSTRUTORA ME, referente a contratação de 
empresa para prestação de serviço de pintura geral no conjunto do 
monumento do Cristo Redentor, relativa ao Pregão Presencial nº. 
148/18 – Processo nº. 445/18. Homologado em: 27/11/2.018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância Tu-
rística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA as empresas LASS MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA (Lote 01) e V. MUCHIUTT VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (Lote 
02), referente a aquisição de caminhão e pá carregadeira, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 149/18 – Processo nº. 446/18. Homologado em: 20/11/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S/ LTDA EPP, 
referente ao registro de preços para eventual contratação futura 
de empresa para a realização de laudos online de eletroencefa-
lograma, relativa ao Pregão Presencial nº. 157/18 – Processo nº. 
469/18. Homologado em: 09/11/2.018.

Leonardo Pires Ripoli – Secretário Municipal de Esportes, Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educa-
ção e Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhes 
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 CAROLINE BERNARDINO DA SILVA ME, referente aqui-
sição de camisetas para alunos do PROERD, setor de ambulância 
e eventos esportivos, relativa ao Pregão Presencial nº. 162/18 – 
Processo nº. 491/18. Homologado em: 14/11/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP, referente 
ao registro de preços para eventual aquisição futura de materiais 
gráficos para as unidades de saúde e setor de ambulância, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 165/18 – Processo nº. 494/18. Homolo-
gado em: 22/11/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhes são con-
feridas 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 
CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA ME, referente ao registro de pre-
ços para eventual aquisição futura de protetor solar para agentes 
comunitários de saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 166/18 – 
Processo nº. 495/18. Homologado em: 23/11/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
ME, referente ao registro de preços para eventual aquisição futura 
de óculos para pacientes cadastrados através de avaliação social, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 168/18 – Processo nº. 497/18. 
Homologado em: 26/11/2.018.

Pregão Presencial nº. 178/18 – Processo nº. 508/18
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 178/18 à empresa DEL-
TA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição de 2.000 cestas de Natal para o 
Fundo Social de Solidariedade. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 03 de dezembro de 2.018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre 
– Prefeito da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 094/18 – Processo nº. 510/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MAX PEDRA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALARMES ELETRÔNICOS LTDA, 
com valor total de R$ 1.943,60 (hum mil, novecentos e quaren-
ta e três reais e sessenta centavos), objetivando a contratação 
de empresa especializada responsável pelo fornecimento de ser-
viços para instalação de sistema de gravação digital de imagens 
(DVR) e câmeras de segurança, para o imóvel onde está instalada 
a Procuradoria-Geral do Município, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de 
novembro de 2.018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da 
Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 097/18 – Processo nº. 533/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DENIS ROSSI 
DE OLIVEIRA 38704428838, com valor total de R$ 4.250,00 (qua-
tro mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando a contratação de 
empresa responsável pelo fornecimento de insulfilm para as jane-
las de vidro do Almoxarifado da Saúde, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 
de dezembro de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 098/18 – Processo nº. 534/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa REISON 
JOSÉ DE CAMPOS 38858933800, com valor total de R$ 
9.780,20 (Nove mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos), 
objetivando a contratação de empresa especializada em sistema 
de segurança com fornecimento de material e mão de obra para 
instalação de câmeras na nova Unidade de Pronto Atendimento, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 26 de novembro de 2.018 – Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré.

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
AIF Nº 420 de 20/03/2018, protocolo/processo nº 0432/18 de 
20/03/2018; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  Nº 411, 
protocolo/processo nº 1288/18 de 11/07/2018; TERMO PARA RE-
COLHIMENTO DE MULTA Nº 403 de 03/10/2018, protocolo/pro-
cesso nº 1787/18 de 03/10/2018; 
Interessado: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
GOV. ESTADO DE
SÃO PAULO
CPF/CNPJ: 96.291.141/0057-34
Endereço: Rua Antonio Quintiliano Teixeira, nº 800 – Barra Grande 
- Avaré/SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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ESPORTES

Disputa será no dia 16
A equipe do Avaré Scorpions Flagfootball sa-

grou-se campeão, no último dia 2, ao vencer o 
Piracicaba Cane Cutters pelo placar de 06x00, 
ganhando o direito de disputar a grande final do 
Campeonato Paulista de Flag Football 2018, pro-
gramado para acontecer no dia 16 de dezembro, 
domingo, na cidade de Atibaia, onde o time en-
frentará a equipe do Brasil Devilz.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (SEME), o time avareense viajou a Piracicaba 
para disputar a “Final de Conferência Caipira Bowl” 
do Campeonato Paulista da modalidade contra a 
equipe da casa, o Piracicaba Cane Cutters. 

Na fase de classificação a equipe ficou em sex-
to lugar dentre os oito na disputa com uma cam-
panha de 4/2 (quatro vitórias e 2 derrotas). Nos 
playoffs, Avaré venceu o Unicamp Eucalytus nas 
oitavas de final e, nas quartas, o Galo Strong Jaú. Já 
nas semifinais os avareenses ganharam do Agudos 
Diamonds, até então invictos. 

Avaré Scorpions vai à final 
do Paulista de Flag Football

Jogaram e pontuaram por Avaré: Alan Apare-
cido Cruz dos Santos, Bruno Ferreira de Olivei-
ra, Davi Augusto Bastos da Silva, Diego Soares, 
Eder Francisco, Etori Mazieiro dos Santos, Fábio 
Augusto De Osti, Gabriel Augusto de Oliveira, 
Guilherme Inoccente Albuquerque, Guilherme 
de Campos Nackamura, Gustavo Henrique Ro-
drigues, Henrique Praxedes de Lima, Jeferson 
Luiz Rosa dos Santos, João Guilherme da Cruz, 
João Pedro da Silva, José Eduardo Rodrigues 
de Almeida, Jose Erevando de Jesus Junior, Ju-
liano Augusto Albuquerque, Juliano de Andra-
de Costa, Júlio Cesar Fernandes, Lucas Geraldi, 
Luis Phillip Reis Santiago, Luiz Guilherme de Je-
sus Cardoso, Luiz Henrique Ribeiro da Silva, Luiz 
Henrique Vieira Junior, Luiz Melli Netto, Marcilio 
Bagatim Neto, Nicolas Ruan Meira Martins, Nil-
ton dos Santos, Paulo Henrique Tonon Barroso, 
Ricardo Gallereani Russo, Ricardo Martinez Neto, 
Rodrigo Domingos Vara, Rubens Venâncio Filho, 
Sidnei Camargo, Uilian Souza Martins, Vinicius 
Côrrea Miras, Vitor Gabriel Pereira de Oliveira e 
Yan Guilherme  Nogueira.

Basquete feminino 
é campeão da
Liga Centro-Oeste 
Paulista
Equipe é pentacampeã
pela LBC

A equipe avareense de basquete feminino 
sub-17 disputou no último sábado, 1º de de-
zembro, a final da Liga Centro-Oeste Paulista, 
em Presidente Prudente. O time conquistou o 
torneio ao vencer a equipe de Paraguaçu Paulis-
ta pelo placar de 39 x 34. 

Jogaram e pontuaram pelo time da SEME, 
treinada pela técnica Neusânia Martins, as atle-
tas Ana Gabriela, Ana Júlia, Júlia Silva, Maria 
Júlia, Rayanne Félix, Anne Gavioli, Maria Luíza, 
Josiane Dorth, Maria Fernanda, Bianca Nogueira 
e Maria Júlia Valentino.

Organizado pela Liga de Basquete Centro-
-Oeste Paulista (LBC) em parceria a Unimed, 
o campeonato tem o apoio das secretarias de 
Esportes das cidades participantes.  O time de 
Avaré, com esse título, é pentacampeão da LBC. 

Em virtude das obras de reforma no Centro de 
Saúde I (Postão da Rua Acre), a Secretaria Munici-
pal da Saúde informa que os medicamentos sujei-
tos a controle especial, como os de receitas carbo-
nadas e receituário azul, podem ser encontrados 
nas farmácias dos postos de saúde da rede básica 

SAÚDE

Secretaria transfere remédios de controle especial para postos
da Prefeitura. 

De acordo com os dirigentes do setor, os medi-
camentos poderão ser retirados nos seguintes locais: 

- UBS Bonsucesso: Rua Musa, 2654.
- USF II Dr. Fernando Hirata (Duílio Gambini): 

Rua Mazzoni Negrão, 190.

- USF III Dr. Dante Cavecci (Jardim Paineiras): 
Rua Argentina Viana, 527.

- USF VI Dr. Flávio C. Negrão (Jardim Dona Lau-
ra): Avenida Getúlio Vargas, s/n°.

- USF VIII Dr. João Carvalho (Santa Elizabeth): 
Rua Saul Bertolaccini, s/n°.
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EMAPA

Nos dias 8 e 9 de dezembro
Com um plantel de 55 animais a raça bovina Ta-

bapuã está marcando presença nos eventos da 50ª 
Exposição Municipal Agropecuária de Avaré (Ema-
pa). Em destaque, o touro Urro Fiv de Tabapuã, atu-
al  grande campeão da Expozebu, e a fêmea CZT 
Joalheira, grande campeã da Expo Rio Preto. O jul-
gamento será conduzido pelo jurado Inácio Mar-
tins Rodrigues Neto, nos dias 8 e 9 de dezembro.

O Tabapuã é uma raça brasileira, fruto de cru-
zamentos entre o gado mocho nacional e animais 
de origem indiana. É o terceiro neozebuíno a ser 
formado no mundo e por ser o primeiro a surgir 
a partir de um planejamento específico, é consi-
derado uma das maiores conquistas da zootecnia 
brasileira dos últimos cem anos.

Essa raça desperta a atenção pela consistência 
da sua evolução e entre os zebuínos de corte, assu-
me a segunda colocação como maior número de 
registros de animais nascidos (RGN) pela Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Raça Tabapuã é uma das 
novidades da 50ª Emapa 
    
 

Enfeite integra o Projeto 
Natal Espetacular

Montada e instalada na semana passada, uma 
grande árvore de natal inteiramente artesanal de-
cora a entrada do Centro Cultural Esther Pires No-
vaes, pela Rua Rio Grande do Sul, desde o último 
dia 30 de novembro.  

A peça foi confeccionada com garras pet pela 
equipe da Casa de Artes e Artesanato Floriza Sou-
to Fernandes e faz parte das atividades do “Natal 
Espetacular”, desenvolvido numa parceria entre as 
Secretarias de Cultura e de Turismo com o Fundo 
Social de Solidariedade.

Árvore de Natal com garrafas
pet decora o Centro Cultural

CULTURA

“Damos os parabéns a todos por esse 
lindo trabalho. Contou com o empenho dos 
voluntários e servidores da Casa de Artes 
e Artesanato, mas só foi possível através 
das doações de garrafas pet feitas pela co-
munidade, a quem também agradecemos”, 
afirmou responsável pela secretária da cul-
tura.

 Outra árvore natalina está sendo confec-
cionada com os mesmos produtos e deverá ser 
em breve instalada para ornamentar a Praça 
Monsenhor Celso Ferreira, onde fica o bosque 
e as instalações do Centro Avareense de Inte-
gração Cultural (CAIC).
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50ª EMAPA

Cerca de 65 mil pessoas 
já conferiram de perto as 
atrações da festa 

Sucesso absoluto de público, a 50ª Exposição 
Municipal Agropecuária de Avaré (Emapa), se-
gundo estimativas dos organizadores, levou ao 
Parque Fernando Cruz Pimentel, entre as noites 
de 1º e 6 de dezembro, aproximadamente 65 mil 
pessoas. 

A expectativa é de que a plateia aumente 
nos últimos shows da feira, programados para 
este sábado, com a presença do cantor Gusttavo 
Lima, e no encerramento, no domingo, 9, com a 
apresentação da cantora Marília Mendonça.

 

Shows de alto nível e grande público 
marcam os primeiros dias da Emapa

Nos espetáculos já realizados, além de visitar 
a feira de animais e seus eventos paralelos, como 
mostras de raças e leilões, o público aplaudiu os 
artistas contratados para celebrar a edição dos 50 
anos da feira, dentre os quais Luan Santana, Pedro 
Paulo & Alex (PPA), Teodoro & Sampaio, Henrique 
& Juliano e Zezé di Camargo & Luciano. 

Para os organizadores a Emapa é “a maior 
festa de portões abertos do Brasil”, pois oferece 
ao público entrada e estacionamento gratuitos. 
O sistema de controle digital do estacionamento 
registrou a passagem de cerca de 17 mil veículos 
no recinto durante os 6 primeiros dias de evento.

Para a comissão organizadora, os shows de 
Luan Santana e PPA receberam um público esti-
mado em 20 mil pessoas cada. Já a dupla Hen-
rique & Juliano superou os 25 mil expectadores.

Considerado um dos maiores nome do serta-
nejo moderno, Gusttavo Lima sobe no palco da 
50a. Emapa neste sábado, 8, a partir da 23h. Por 
sua vez,  “rainha da sofrência” Marília Mendonça, 
vai fechar a grade de shows  no domingo, 9 de 
dezembro.

Na quarta-feira, 5, aconteceu a final do Ro-
deio Qualify (Regional) que, no seu ranking de 
touros, apresentou os seguintes vencedores, 
pela ordem: Estevan João Nascimento, Wilton 
Jeová Barbosa, Victor Felix Machado, Eder Apa-
recido Mendes e Robson Ribeiro. 

Na quinta, 6, teve início do Rodeio Profissio-
nal com a presença de competidores de alto ní-
vel incluindo um vice-campeão mundial e ven-
cedores dos principais circuitos do país como 
Barretos. A locução é de Almir Cambra.
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INCLUSÃO

No próximo dia 13
A Secretaria Municipal dos Direi-

tos da Pessoa com Deficiência (SM-
DPD), em parceria com a Comissão 
Permanente de Acessibilidade (CPA) e 
com apoio do Conselho dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (CMDPD), 
promoverá o III Encontro Público Pri-
vado sobre Acessibilidade e Mobili-
dade Urbana na próxima quinta-fei-
ra, dia 13, às 10h, no Auditório Elias 
de Almeida Ward, no Centro Cultural 

SMDPD organiza Encontro sobre 
Acessibilidade e Mobilidade Urbana

Esther Pires Novaes. 
No evento será debatido a regula-

mentação do Plano Setorial De Aces-
sibilidade, Transporte e Mobilidade 
Urbana, tema a ser explanado pela 
engenheira civil Renata Rossetto Ra-
mos, presidente da CPA.

A lei que instituiu o plano foi san-
cionada no final de 2016 e estabelece 
as condições de acesso aos diversos 
espaços públicos e privados de uso 
coletivo e sua melhoria, a partir da 
construção de rampas, adaptação 
dos equipamentos, do mobiliário, do 

transporte coletivo e dos sistemas e 
meios de comunicação e informação, 
permitindo às pessoas com deficiên-
cia maior acessibilidade aos serviços 
prestados à coletividade. 

O objetivo do evento é apresentar 
sugestões para regulamentação da 
referida legislação, cujo plano foi ela-
borado pela Comissão Permanente 
de Acessibilidade, incluindo as san-
ções e penalidades para que de fato 

a lei efetivamente seja aplicada.
“Esta iniciativa visa contribuir para 

a construção de uma cultura inclusi-
va, na qual a questão da acessibilida-
de e mobilidade seja compreendida 
e respeitada por todo cidadão, seja 
com deficiência ou não e faça parte 
do planejamento das nossas ações, 
projetos, eventos e rotinas diárias”, 
explicam os organizadores do en-
contro. 
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Dispensa nº. 102/18 – Processo nº. 551/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PROVAC TER-
CEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, com valor total de R$ 
604.800,00 (Seiscentos e quatro mil e oitocentos reais), objetivan-
do a locação de caminhões compactadores para a coleta de lixo 
comum, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 27 de novembro de 2.018 – Judé-
sio Borges – Secretário Municipal do Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 177 /18 – Processo n° 489/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: RCV DO BRASIL EIRELI – ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de colchão cai-
xa de ovo
Valor global: R$ 6.755,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta e cinco 
reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 04/12/2.018
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRE-
SENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 157/18 – Processo nº. 469/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA 
EPP
Valor global: R$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais)
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para a realização de laudos online de eletroencefalograma.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/11/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 165/18 – Processo nº. 494/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA EPP
Valor global: R$ 72.490,00 (setenta e dois mil quatrocentos e no-
venta reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ma-
teriais gráficos para as unidades de saúde e setor de ambulância.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/11/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 166/18 – Processo nº. 495/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA NOVA ERA LTDA ME
Valor global: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de prote-
tor solar para agentes comunitários de saúde.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/11/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 168/18 – Processo nº. 497/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
Valor global: R$ 21.999,55 (vinte e um mil novecentos e noventa e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ócu-
los para pacientes cadastrados através de avaliação social.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 26/11/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 020/18 – Processo nº. 477/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: L M LEÃO CONSTRUTORA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução da construção de sanitários públicos acessíveis na Praça 
CAIC
Valor: R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/12/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 094/18 – Processo nº. 510/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAX PEDRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALAR-
MES ELETRÔNICOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pelo 
fornecimento de serviços para instalação de sistema de gravação 
digital de imagens (DVR) e câmeras de segurança, para imóvel 
onde está instalada a Procuradoria-Geral do Município
Valor Global: R$ 1.943,60 (hum mil, novecentos e quarenta e três 
reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 21/11/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 097/18 – Processo nº. 533/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DENIS ROSSI DE OLIVEIRA 38704428838
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo forneci-
mento de insulfilm para as janelas de vidro do Almoxarifado 
da Saúde
Valor Global: R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/12/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 098/18 – Processo nº. 534/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: REISON JOSÉ DE CAMPOS 38858933800
Objeto: Contratação de empresa especializada em sistema 
de segurança com fornecimento de material e mão de obra 
para instalação de câmeras na nova Unidade de Pronto 
Atendimento
Valor Global: R$ 9.780,20 (Nove mil, setecentos e oitenta reais e 
vinte centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 26/11/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 102/18 – Processo nº. 551/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
Objeto: Locação de caminhões compactadores para a coleta de 
lixo comum
Valor Global: R$ 604.800,00 (Seiscentos e quatro mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/11/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 148/18 – Processo nº. 445/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: L M LEÃO CONSTRUTORA ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de pin-
tura geral no conjunto do monumento do Cristo Redentor.
Valor Global: R$ 45.166,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta 
e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/11/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 149/18 – Processo nº. 446/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LASS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Lote 01-
pá carregadeira)
Valor Global: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)
Contratada: V. MUCHIUTT VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (Lote 
02-caminhão)
Valor Global: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)
Objeto: Aquisição de caminhão e pá carregadeira para a Secretaria 
Municipal de Serviços
Data da Assinatura do Contrato: 20/11/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 162/18 – Processo nº. 491/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CAROLINE BERNARDINO DA SILVA ME
Objeto: Aquisição de camisetas para alunos do PROERD, setor de 
ambulância e eventos esportivos.
Valor Global: R$ 11.572,66 (onze mil quinhentos e setenta e dois 
reais e sessenta e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/11/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 178/18 – Processo nº. 508/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 2.000 ces-
tas de Natal para o Fundo Social de Solidariedade
Valor: R$ 71.520,00 (setenta e um mil, quinhentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/12/2.018

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 015/18 – PROCESSO N° 347/18 (Con-
trato n° 390/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e a empresa TMK ENGENHARIA S.A., ob-
jetivando a contratação de empresa responsável pelo forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução de pavimentação C.B.U.Q., guias e sarjetas 
de concreto e galerias no Pátio Externo/Estacionamento do 
CER II, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 
12 de fevereiro de 2.019, e o prazo para execução da obra 
expirará somente em 13 de janeiro de 2.019. Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turís-
tica de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 063/18 – PROCESSO N° 331/18 (Contrato n° 
302/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, 
objetivando a prestação de serviços de operação e manutenção 
do Aterro Sanitário de Avaré, com prorrogação do prazo até 06 de 
fevereiro de 2.019, no valor global de R$ 310.274,26 (Trezentos e 
dez mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 
Judésio Borges – Secretário Municipal do Meio Ambiente da Estân-
cia Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 120/13, re-
ferente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 039/13 – PROCESSO Nº 
096/13, que originou a contratação da empresa MEDIC TEC AM-
BIENTAL LTDA ME, responsável pela prestação de serviços de 
transporte, tratamento adequado e destinação final dos resíduos 
de serviço de saúde e carcaças de animais mortos de pequeno por-
te nos locais de coleta do município de Avaré, a presente rescisão 
tem fundamento legal no artigo 79 inciso II § 1º, da Lei 8.666/93. 
Assinatura do Termo de Rescisão em: 03/12/2.018.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº. 012/18 – PROCESSO Nº. 450/18, objeti-
vando o Credenciamento de empresas para realização de exames 
de espirometria, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 
8.666/93. Revogado em: 05/12/2.018. Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA os itens desertos 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 73 e 74 e os itens fracassados 01, 11, 35, 37, 
38 e 72 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 180/18 – PROCESSO N° 
520/18, que tem por objeto o registro de preços para eventual aqui-
sição de  medicamentos para atender os pacientes da Rede Bási-
ca Municipal, Mandado Judicial, Case e Pronto Socorro Municipal, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte, da Lei nº8.666/93, 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
05/12/2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 181/18 – PROCESSO N° 521/18,que tem por objeto o 
registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para o desjejum aos pacientes do Centro de  atenção psicossocial 
– Caps II e Centro de Atenção Integral para a saúde da mulher de 
Avaré – Caisma, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte, da 
Lei nº8.666/93, c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 04/12/2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA os itens desertos 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 
do PREGÃO ELETRÔNICO N° 182/18 – PROCESSO N° 522/18, 
que tem por objeto a aquisição de  materiais permanentes para 
o SAI I e II, Casa de passagem e Centro dia do Idoso, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte, da Lei nº8.666/93, c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 05/12/2.018. 
Adriana Moreira Gomes, Secretária Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 170/18 – 
PROCESSO Nº. 499/18, objetivando a aquisição de gás para 
a piscina municipal, serviços de acolhimento institucional, 
casa de passagem e unidades de saúde, conforme precei-
tua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 26/11/2018. 
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal de Saúde e Leonardo Pires Ripoli – Secre-
tário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 187/18 – PROCESSO Nº. 543/18, 
objetivando a contratação de empresa para organização e ge-
renciamento da 73ª Corrida “Elias de Almeida Ward” no dia de 
São Silvestre 2018, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 
da Lei 8.666/93. Revogado em: 06/12/2.018. Leonardo Pires 
Ripoli – Secretário Municipal de Esportes da Estância Turís-
tica de Avaré.
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INEDITORIAIS

Assembleia para eleição 
do Presidente e Conselheiros

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
CMDPD, CONVIDA a todos os munícipes interessados a participa-
rem da Assembleia que acontecerá no dia 13/12/17 às 09:00 horas 
(quinta-feira),  na Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo Amo-
rim” ,na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência situado 
na Rua Ceará nº 1.393 (ao lado do Centro Administrativo) centro, 
Estância Turística de Avaré/SP., para eleição da Presidência e Vi-
ce-presidência e dos Conselheiros para representar as seguintes 
deficiências: auditiva, visual, intelectual, física e múltipla.
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 

e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se 
realizar no próximo dia 11 de dezembro de 2018, no Centro Cultural 
Esther Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira 
chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda 
população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Metas para 2019; 
3 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 06 de Dezembro de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR 
DE AVARÉ (CMPD) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presen-
te convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em 
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 13 
de dezembro de 2018, quinta-feira, às 19h00 na AREA, sediada na 
Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para que 
se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Apresentação de processos para análise e deliberação em ple-
nário;
III. Comunicação da Presidência; e,
IV. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 7 de dezembro de 2018.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

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, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CON-
VOCA 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 12 DE DEZEMBRO     DE  2018  
4ª Feira , no CENTRO CULTURAL “ESTHER PIRES NOVAES” 
RUA CEARÁ, 1507 em primeira chamada  às 19:00 HORAS, 
com a maioria simples de seus membros; e em segunda cha-
mada às 19h15, com qualquer quórum, independente da propor-
cionalidade de sua constituição, para deliberar sobre a seguinte 
PAUTA::-1--INFORMAÇÃO DA SECRETARIA  DO TURISMO E 
SECRETARIA DO COMTUR (OFICIOS RECEBIDOS E ENVIA-
DOS),2-EXPLANAÇÃO REFERENTE O PLANO DIRETOR DO 
TURISMO,3-ESTUDOS DA LEI 1.275 ,4-DECRETO Nº5.008 DE 
12 DE FEVEREIRO DE 2018. (REORGANIZA O CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO)PALAVRA LIVRE (INSCRIÇÃO) de-
mais assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do cole-
giado de turismo; 4. Encerramento.
Avaré, 05 DE DEZEMBRO DE 2018

Reinaldo Severino Souto
Presidente- COMTUR

Vilma Zanluchi
Secretária Executiva

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta 
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Su-
plentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 12/12/2018 
às 09:00 na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na SE-
MADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Acerto dos detalhes finais da confraternização dos idosos;
* Análise dos Relatórios das Atividades das Entidades;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 06 de dezembro 2018.

Cíntia Brisola
 Presidente do CMI

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 237, de 04 de Dezembro de 2018
(Dispõe sobre alteração do Anexo I- Quadro de Pessoal Perma-
nente da lei Complementar nº 126/2010 de 02 de Junho de 2010 

e dá outras providências.)
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei Complementar nº 
110/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
 Artigo 1º – Fica criado o cargo de provimento efetivo, abaixo rela-
cionados no Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, que passarão a fazer parte 
integrante da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010, 
no grupo ocupacional:

Artigo 2º – Fica alterado o número de cargos de provimento efetivo 
de Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem, da forma 
abaixo relacionada no Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos 
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, constante no Anexo I 
da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010:
Parágrafo Único:- 
I – Fica alterado o número de cargos de Auxiliar de Enfermagem 
de: 85 para 81.
II – Fica alterado o número cargo de Técnico de Enfermagem de: 
20 para 23.

ANEXO I – QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE – TÉCNICO –

Artigo 3º – As atribuições, carga horária e requisitos serão os cons-
tantes dos anexos I e II desta lei.
Artigo 4º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei com-
plementar, correrão à conta de dotações próprias do orçamento em 
vigor, suplementadas se necessário.
Artigo 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de Dezembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Às nove horas do dia sete de Dezembro de dois mil e dezoito, na 
sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, localizado na 
Rua Rio Grande do Sul, número 1.810, nesta cidade, município e 
comarca de Avaré, Estado de São Paulo, reuniram-se os Membros 
da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, nomeada nos 
termos do Decreto nº 5348 de 23 de Novembro de 2018, sob a pre-
sidência do Sr. Ronaldo Adão Guardiano, com o objetivo de julgar 
os recursos interpostos por candidatos reprovados no TAF – Tes-
te de Aptidão Física, referente ao Concurso Público nº 002/2018. 
Dando início aos trabalhos  foi dado início a sessão de julgamento, 
na qual foram apreciados os recursos interpostos, na forma abaixo 
discriminada:
Análise de Recurso – TAF – Concurso Publico 002/2018
Nome do Candidato: RICARDO GALLERANI RUSSO
Nº de Inscrição : 1190342
Cargo : Condutor de Veículos e Transporte Coletivo
Decisão: Indeferido com base no subitem 9.1, 9.2, 9.3, 9.40, 9.42, 
9.44 do Edital do Concurso Público n° 002/2018
Concluída a análise dos recursos, pela Comissão Fiscalizadora foi 
determinada a imediata expedição de telegramas, com o especial 
fim de dar ciência aos interessados.
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião dada por encerrada e, 
para que tudo quanto deliberado constasse eu, Ronaldo Adão 
Guardiano, Presidente, e pelos demais membros da Comissão Fis-
calizadora designada na forma supracitada, assinada.
Ronaldo Adão Guardiano – Presidente
Ana Claudia Curiati Vilen- Procuradora Geral 
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da 
Educação
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços 
Itamar de Araújo – Secretária Municipal da Fazenda
Juliana Daniele Pilar Carneiro -Agente Administrativo- DRHGP
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ANEXO I- SÍNTESES DOS CARGOS

DENOMINAÇÃO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA
Compreende as tarefas que se destinam a orientar e acompanhar ser-
viços de Enfermagem do Trabalho em grau técnico, auxiliar e participar 
no planejamento da assistência de enfermagem do trabalho. Realizar 
procedimentos técnicos para exames admissionais, periódicos, demis-
sionais e readaptação funcional. Participa da execução de programas 
na área da saúde ocupacional e prevenção de acidentes
REQUISITO
Ensino Médio Completo e Técnico em Enfermagem, com especializa-
ção em Enfermagem do Trabalho e Registro no COREN
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais / 8 horas diárias
VALOR MENSAL DO EMPREGO
 Referência 11Padrão Inicial, do Anexo IV-E da Lei Complementar nº 
126/2010, atualizada pela Lei Complementar nº 223/2016.
REGIME
Estatutário
LOTAÇÃO
Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador- DESS e Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST
QUANTIDADE
01 (um)

DENOMINAÇÃO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA
Auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do 
Médico e Enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas 
e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o instru-
mental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais apresen-
tados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade superior. 
Participar de programas de aprimoramento profissional. Desempenhar 
outras tarefas semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos 
pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata
REQUISITO
Ensino Médio Completo, curso específico na área e Registro no CO-
REN
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais / 8 horas diárias
VALOR MENSAL DO EMPREGO
 Referência 11Padrão Inicial, do Anexo IV-E da Lei Complementar nº 
126/2010, atualizada pela Lei Complementar nº 223/2016.
REGIME
Estatutário
LOTAÇÃO
Secretaria Municipal da Saúde
Unidades Básicas de Saúde e Pronto Socorro Municipal
QUANTIDADE
03 (três)

ANEXO II- DESCRIÇÃO DETALHADA
DENOMINAÇÃO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
Descrição Sumária:
Compreende as tarefas que se destinam a orientar e acompanhar ser-
viços de Enfermagem do Trabalho em grau técnico, auxiliar e participar 
no planejamento da assistência de enfermagem do trabalho. Realizar 
procedimentos técnicos para exames admissionais, periódicos, demis-
sionais e readaptação funcional. Participa da execução de programas 
na área da saúde ocupacional e prevenção de acidentes
Descrição Detalhada:
Auxilia na observação sistemática do estado de saúde dos servidores, 
nos levantamentos de doenças ocupacionais, lesões traumáticas, do-
enças epidemiológicas.
Faz visitas domiciliares e hospitalares nos casos de acidente de traba-
lho ou doenças ocupacionais.
Auxilia o médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacio-
nadas a medicina ocupacional.
Organiza e mantêm atualizados os prontuários dos servidores.
Participa dos programas de prevenção de acidentes, de saúde e de 
medidas reabilitativas.
Desempenha atividades relativas a campanhas de educação sanitária.
Preenche relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de mé-
dico e de enfermagem do trabalho.
Auxilia na realização de inspeção sanitária nos locais de trabalho.
Auxilia na realização de exames pré-admissionais, periódicos, demis-
sionais e outros determinados pelas normas da Instituição.
Atende as necessidades dos servidores portadores de doenças ou le-
sões ocupacionais de pouca gravidade, sob supervisão.
Participa de programa de treinamento, quando convocado.
Zela pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de 
todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho.
Executa tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equi-
pamentos e programas de informática.
Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
do cargo.
Executa outras atribuições afins determinadas pelo Superior Imediato.
Especificações:
Escolaridade: Ensino Médio Completo e Técnico em Enfermagem, com 
especialização em Enfermagem do Trabalho e Registro no COREN

Iniciativa/Complexidade: Planeja suas atividades, executa tarefas de 
natureza complexa, que requerem conhecimentos técnicos e especiali-
zados e constante atualização, iniciativa a própria e recebe supervisão 
do superior imediato.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo em pé e em movi-
mento, em trabalhos externos exercendo a fiscalização dos serviços 
de saúde.
Esforço Mental: Constante 
Esforço Visual: Constante
Responsabilidade/ Dados Confidenciais: Lida com informações de ca-
ráter sigilosos, provenientes de contatos com os pacientes.
Responsabilidade/ Patrimônio: Lida com materiais e equipamentos de 
custos elevados.
Responsabilidade/ Segurança de Terceiros: Primordial com relação 
aos pacientes.
Responsabilidade/ Supervisão: Treina, coordena e supervisiona equi-
pes de trabalho.
Ambiente de Trabalho: Desfavorável, possibilidade de contaminação, 
manipula produtos e medicamentos, necessidade do uso de equipa-
mentos e materiais de proteção – EPI.

DENOMINAÇÃO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição Sumária:
Auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do 
Médico e Enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas 
e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o instru-
mental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais apresen-
tados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade superior. 
Participar de programas de aprimoramento profissional. Desempenhar 
outras tarefas semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos 
pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata
Descrição Detalhada:
Auxilia na observação sistemática do estado de saúde dos pacientes, 
nos levantamentos de doenças ocupacionais, lesões traumáticas, do-
enças epidemiológicas.
Faz curativos de menor ou maior grau de complexidade, exceto aque-
las privativas do Enfermeiro
Auxilia o médico e/ou Enfermeiro na execução de procedimentos
Aplica imunizantes
Auxilia na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas ne-
cessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada 
pela equipe, no período de trabalho. 
Desenvolve programas de orientação às gestantes, às doenças trans-
missíveis e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de 
treinamento e reciclagem, para manter os padrões desejáveis de as-
sistência aos pacientes. 
Participa de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de su-
plementação alimentar, para prevenção da desnutrição. 
Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de san-
gue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação 
de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, para 
proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes. 
Executa tratamentos diversos tais como: lavagens, sondagens, aspi-
rações, nebulizações, coleta de material para exames de laboratório, 
e outros.
Prepara e esteriliza material e instrumental, ambientes e equipamen-
tos, obedecendo normas e rotinas preestabelecidas, para a realização 
de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas. 
Controla o consumo de medicamentos e demais materiais de enferma-
gem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. 
Organiza e mantêm atualizados os prontuários dos pacientes.
Participa de programa de treinamento, quando convocado.
Zela pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de 
todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho.
Executa tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equi-
pamentos e programas de informática.
Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
do cargo.
Executa outras atribuições afins determinadas pelo Superior Imediato.
Especificações:
Escolaridade: Ensino Médio Completo, curso específico na área e Re-
gistro no COREN
Iniciativa/Complexidade: Planeja suas atividades, executa tarefas de 
natureza complexa, que requerem conhecimentos técnicos e especiali-
zados e constante atualização, iniciativa a própria e recebe supervisão 
do superior imediato.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo em pé e em movi-
mento, em trabalhos externos exercendo a fiscalização dos serviços 
de saúde.
Esforço Mental: Constante 
Esforço Visual: Constante
Responsabilidade/ Dados Confidenciais: Lida com informações de ca-
ráter sigilosos, provenientes de contatos com os pacientes.
Responsabilidade/ Patrimônio: Lida com materiais e equipamentos de 
custos elevados.
Responsabilidade/ Segurança de Terceiros: Primordial com relação 
aos pacientes.
Responsabilidade/ Supervisão: Treina, coordena e supervisiona equi-
pes de trabalho.
Ambiente de Trabalho: Desfavorável, possibilidade de contaminação, 
manipula produtos e medicamentos, necessidade do uso de equipa-
mentos e materiais de proteção – EPI.

Decreto nº 5.361, de 06 de Dezembro de 2018.
(Dispões sobre alteração do parágrafo 2º do Art. 11 do Decreto nº 

3.482, de 04 de fevereiro de 2013 e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições legais ou Decreto nº 
2.388, de 05 de abril de 2010;  
D E C R E T A:
Artigo 1º -  O parágrafo 2º , do artigo 11,  do Decreto nº 3.482, de 04 
de fevereiro de 2018, passa a ter a seguinte redação:
Art. 11 - ....
§ 1º – ...
§ 2º – o valor da licença-prêmio convertido em pecúnia para fins 
de compensação tributária poderá ser utilizado para a quitação de 
quaisquer débitos tributários do servidor interessado, cônjuge e 
filhos dependentes, desde que comprove posse, propriedade ou 
residência.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto nº 5.112 de 16 de Março de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 06 de Dezembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETO Nº 5362, de 07 de Dezembro de 2018.
 (Dispõe sobre homologação do Concurso Público nº 002/2018, 

para provimento de cargo público)

 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, a vista da classificação final apresentado pela DEDALUS 
Concursos, e a vista dos pareceres exarados pela Comissão Exa-
minadora do TAF, designada pelo Decreto nº 5283/2018,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica homologado o resultado obtido na prova objetiva 
e no resultado do Teste de Aptidão Física-TAF, conforme lista de 
classificação final em ordem decrescente de notas, abaixo discri-
minada, para provimento de cargos públicos de: Agente de Fisca-
lização e Condutor de Veículos e Transporte Coletivo, do quadro 
de pessoal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, realizado 
nesta cidade, nos dias 13 e 14 de Outubro de 2018, de acordo 
com Edital do Concurso Público nº 002/2018, publicado em 10 de 
Agosto de 2018.
Paragrafo Único – Expeçam -se os atos necessários às respectivas 
nomeações dos candidatos aprovados, de acordo com as necessi-
dades da administração, cuja convocação se dará através de Edital 
especifico, publicado no Semanário Oficial .
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Artigo 2º - A validade do presente Concurso Público será de “2” 
(dois) anos, contados da publicação da homologação final dos re-
sultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério 
da Administração.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
ou afixação em lugar próprio e público, revogadas as disposições 
em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré,  aos 07 de Dezembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
                     Prefeito

   PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ  
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Fiscalização/ISS

_____________________________________________________________

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS :
01 – AIIM nº. 0110/2018 – Cadastro Municipal - 4.156.004-000 – N.N. 

02 – AIIM nº. 0111/2018 – Inscr. Municipal nº. 29.178 – M.M.S.

03 - AIIM nº. 0112/2018 – CPF. 195.433.088-02 – P.R.R.

04 – AIIM nº. 0113/2018 – Cadastro Municipal – 4.586.012-000– L.V.

05 – AIIM nº. 0114/2018 – Inscrição Municipal nº. 28.825 – L. R. S.

06 – AIIM nº. 0115/2018 – Sem Cad. Municipal -G.H.P.

07 – AIIM nº. 0116/2018 – Cadastro Municipal  - 3.281.001-000 – D.O.G.

LANÇAMENTOS DE BOLETO ISS/CONSTRUÇÃO

01 – Cadastro 3.018.040-000 – L.T.D.

02 – Cadastro 3.271.015-000 – C.E.F.

03 – Cadastro 4.350.035-000 – J.P.S.

04 – Cadastro 4.354.020-000 – R.M.S.O.S.

05 – Cadastro 4.493.003-000 – I.C.C.M.

06 – Cadastro 4.526.001-000 – N.S.B.P.F.

07 – Cadastro 5.292.001-000 – J.L.M.

08 – Cadastro 5.299.002-000 – J.B.F.

09 – Cadastro 5.365.016-000 – C.C.N.

10 – Cadastro 5.367.002-000 – L.E.I.L.

11 – Cadastro 5.370.029-000 – L.E.I.L.

NOTIFICAÇÕES:

01 - Cadastro 4.130.014/15/16/17-000 – L.C.F,

02 – Cadastro 4.392.003-000 – A.S.

03 – Cadastro 5.277.022-000 – E.M.

04 – Cadastro 5.356.011-000 – D.F.E.P.L.

Centro Administrativo Municipal –Departamento de Fiscalização- Rua Rio Grande 

do Sul, 1810 – Fone (14) 3711-2533 - Ramal 2579 – CEP – 18701-190.
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GESTÃO

Em conjunto com suas equipes administrativa e pe-
dagógica, a Secretaria Municipal da Educação apresen-
ta ao público as ações realizadas ao longo do segundo 
semestre de 2018. Segundo os dirigentes, para 2019, 
a pasta já elabora o seu plano de trabalho. Abaixo, as 
ações realizadas no segundo semestre de 2018. 
- Início da construção da creche no Bairro Paraíso.
- Conclusão do CEI no bairro São Rogério.
- Construção da creche no Jardim Dona Laura.
- Reforma total do prédio histórico da EMEB Maneco 
Dionísio.
- Reforma e pintura do CEI Dona Bidunga.
- Pintura e manutenção da EMEB Suleide Maria do 
Amaral Bueno.
- Reforma do CEI José Maria Porto.
- Pintura e manutenção do prédio histórico da sede 
da Secretaria Municipal de Educação.
- Obras de acessibilidades concluídas nos prédios da 
sede da Secretaria da Educação, nas EMEBs Professor 
Victor Lamparelli e Dona Alzira Pavão e nos CEIs Olga 
Girardi de Brito, Jandira Pereira e Ana Soares de Oliveira.
- Fase final da criação da Casa da Leitura (proporcionan-
do um ambiente de leitura e interação aos alunos).
- Convocação de 22 cargos de provimento efetivo de PEB I. 
- Convocação de 6 cargos de provimento efetivo de Monitor.
- Convocação de 4 cargos de provimento efetivo de ADI.
- Convocação de 2 cargos de provimento efetivo d 
Professor Adjunto.
- Convocação de 18 cargos de provimento efetivo de 
ADIs para atuar no CEI do São Rogério.
- Criação da creche localizada no bairro São Rogério, 
que recebeu o nome de CEI Nadime Chibani Marques.
- IDEB: manutenção da nota de 6,3. 
- Encerramento dos projetos: Ler para entender o mun-
do, Biblioteca Municipal (Hora da Leitura, Hora do Conto), 
Minha Cidade tem História e pirogravuras (projeto desen-
volvido por alunos da EJA) CCR, Proerd, Sebrae, dengue, 
bullyng, e avaliação pela Secretaria do Meio Ambiente. 
- Acompanhamento em salas de aulas, visitas realiza-
das pela supervisão.
-  Formação para  PEB I ,  a t ravés  do PNAIC .
- Formação para Educação Infantil e para PEB II, atra-
vés do Sistema Gênesis.
- Formação da BNCC para docentes e gestores.
- Formação presencial de 80 horas para os assistentes 
de alfabetização.
- Avaliação e recondução de profissionais de função.
- Atribuição de classe/aulas e unidades escolares para 
docentes e diretores.
- Setembro Amarelo.
- Outubro Rosa com passeatas e atividades desenvol-
vidas nas escolas.
- Adesão ao programa “Mais Alfabetização”. 
- Parceria com o projeto “Natal Espetacular”.
- Parceria com a CCR no projeto Lacres Solidários.

Secretaria da Educação faz 
balanço de ações em 2018

Esta semana as instalações do Centro Avareense 
de Integração Cultural (CAIC) receberam, em doa-
ção, dois portões com amplas grades já instalados 
na área de acesso ao Memorial Djanira e à Biblio-
teca Municipal Professor Francisco Rodrigues dos 
Santos. 

“Em nome da Prefeitura, merece louvor quem 
generosa e discretamente trabalha em favor da con-
servação dos nossos bens culturais. Neste sentido, 
agradecemos aos benfeitores por mais esse gesto 
de cidadania”, declararam os dirigentes do setor.

Projetados voluntariamente pelo arquiteto Edu-
ardo Augusto Zanella Júnior, os portões de ferro 
metalon tem grades artísticas de aço galvanizado 
de duas polegadas. Esse empreendimento previa-
mente aprovado pelo Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Artístico e Cultural (Condephac) 
garante maior proteção ao local que é tombado e 
cria ali mais uma área para eventos do setor.

“Ganhamos novo espaço para mostrar ao pú-
blico o que Avaré tem de melhor no seu universo 
cultural”, observou o professor Gesiel Theodoro 

Portões com grades valorizam 
e protegem o prédio do CAIC

CULTURA

Neto, diretor do Museu Municipal Anita Ferreira De 
Maria. Entusiasmada, a bibliotecária Suzely Dainezi 
também vê nessa iniciativa meios para promover 
atividades literárias. “É um presente inesperado que 
recebemos numa boa hora”, destacou.

Em breve, a Secretaria da Cultura vai providen-
ciar melhorias no espaço como nova pintura das 
paredes e do piso, bem como a recuperação das 
luminárias.

 
 


