TRIBUTOS

Desconto de 5% em
parcela do IPTU vence
nesta segunda
PÁGINA 07

AVARÉ RECEBE POTRO DO FUTURO
ENTRE 13 E 18 DE AGOSTO
Página 9

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

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares
e Suplentes para Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia
09/08/2019 (sexta-feira) às 09h00 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
– Deliberação da Programação de Transferência Voluntária de Recursos, destinado ao serviço de alta complexidade municipal;
– Deliberação do Regimento Interno do Centro dia do Idoso;
– Deliberação Plano de Ação – CO Financiamento do Governo
Federal/2019;
– Deliberação do Demonstrativo de Execução Financeira,
PMAS/2018.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 05 de Agosto de 2019.
Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

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

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 14/08/2019
(quarta-feira) às 09h00 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
– Eleição do Conselho Municipal de Assistência Social.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 08 de Agosto de 2019.
Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 – inciso XI, no
uso de suas atribuições, vem pelo presente convidar os Conselheiros do CMPD, os interessados nos processos abaixo numerados, e
a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que se realizará no próximo dia 13 de agosto de 2019 (terça-feira), às 18h45 em
primeira chamada ou às 19h00 em segunda chamada, no Auditório
da AREA (Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos), sediada à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa Vista,
para que se cumpra a pauta abaixo designada:
I.
Apresentação e esclarecimentos do Processo nº
318/2019, Requerente: WELTZER HOTÉIS LTDA ME – Inclusão da
gleba de terras, denominada “Estância São Marcos”, de 74,6024
hectares, propriedade de A S ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, objeto da matrícula 78.387 CRI, situado na divisa de
confrontação com a SP-255, loteamentos Condomínio Village,
Cabo Santa Bárbara, Vivenda do Solemar e Terras de São Marcos
I e com a represa de Jurumirim, para futura implantação de loteamento ou condomínio;
II.
Apresentação e esclarecimentos do Processo nº
324/2019, Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ – Inserção de área rural em perímetro urbano, contendo 68 alqueires, objeto da matrícula 14.978 CRI, situado na estrada Água da Onça, com confrontação com o Ribeirão
da Onça e subestação de energia elétrica;

É responsabilidade do interessado/solicitante explanar os motivos e justificativas do requerimento, para os quais será concedido
prazo de 05 (cinco) minutos. Recomenda-se que os interessados
preparem material digital que possibilite a exposição no telão. Na
ausência do interessado ou seu representante, autor da solicitação,
que originou a demanda a ser apresentada na Audiência Pública, o
processo será retirado da pauta.
Após a audiência pública, ocorrerá a reunião ordinária do CMPD
para deliberação do exposto.
A audiência pública é a oportunidade para que qualquer pessoa
apresente opiniões, dúvidas e sugestões a respeito das solicitações objeto dos processos pautados, que serão apreciadas posteriormente pelo Conselho Municipal do Plano Diretor – CMPD.
Avaré, 25 de julho de 2019.
Paulo Ciccone
Presidente do CMPD
João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD

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 presente convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 13
de agosto de 2019, terça-feira, às 19h30 após o encerramento da
Audiência Pública 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 das resoluções resultantes da Audiência Pública
para deliberação em plenário;
III. Correspondências enviadas e recebidas;
IV. Distribuição de processos, se houver análise do GTA;
V. Comunicação da Presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 9 de agosto de 2019.
Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD
João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário
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SEC. DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR
Portaria da Secretária Municipal de Educação,
02 de agosto de 2019.

Declara regularizada a vida escolar de JONATHAN DAVIDSON DA
SILVA – RA 41.437.493-9 SP, referente à ausência de comprovante
de escolaridade anterior ao nono Termo do EF da Educação de Jovens e Adultos, considerando a recuperação implícita, atendendo
ao contido nos itens 2; 3; 3.1.2;4.1; 4.3; 5.2 e 6.1.2.da Indicação
CEE 08/1986 que acompanha a Deliberação CEE 181986.
Avaré, 02 de agosto de 2019.

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

155/19 – R.SEVILHA – 4.293.013-000 – LG – LIMPEZA
156/19 – R.SEVILHA – 4.293.014-000 – HAP – LIMPEZA
157/19 – R.SEVILHA – 4.293.015-000 – HAP – LIMPEZA
158/19 – AL. FRIDA ELZA – 4.530.037-000 – BCD – LIMPEZA
159/19 – R.LUIZ E. BANNWART – 4.530.029-000 – EJD – LIMPEZA
160/19 – R.MARANHÃO,1252 – 22.209 – FAC – ALVARA
161/19 – R.SEME JYBRAN,41 – 3.266.+026-000 – JL – ENTULHO
162/19 – R.SUÉCIA – 4.201.004-000 – RGSC – LIMPEZA
163/19 – R.VOL. AVARE,1061-18449-EACP-DESVIO ATIVIDADE
164/19 – R.PARANÁ,2123-OAB-SONORIZAÇÃO
165/19 – TV.PAULINO SAIÃO,136-3.040.024-000-WCS-SONORIZAÇÃO
166/19 – R.BASTOS CRUZ,2080-2.046.021-000-EO-SONORIZAÇÃO
167/19 – R.GUANABARA,656-EBS-ENTULHO
168/19 – R.RIO DE JANEIRO,2248-RGAF-PROJETO CONSTRUÇÃO
169/19 – AV.GILBERTO FILGUEIRAS, 1030-25.094-JGG-SONORIZAÇÃO
170/19 – AV.CELSO F. DA SILVA, 1030-19.214-EJE-SONORIZAÇÃO
NOTIFICAÇÕES :
1062/19 – R.RIO JORDÃO-F.041.021-000-JB-LIMPEZA
1235/19 – R.JOÃO B.CRUZ NETO-2.150.017-000-=EMS-LIMPEZA
1369/19 – R.MANDURI-5.037.008/09-000-SMB-LIMPEZA
1439/19 – R.OLIMPIO BERTOZO-4.509.012-000-RT-SONORIZAÇÃO
1440/19 - R.NHO MUZA,279 -5.231.048-000 – SAM-SONORIZAÇÃO
1442/19 – R.PEDRO R.CONTRUCCI, 310-4.406.012-000-FAP-SONORIZAÇÃO
1446/19 – R.MARECHAL RONDON, 2850-3.091.017-000 -JGN-SONORIZAÇÃO
1448/19 – R.ZICO DE CASTRO, 576-3.174.008-000 -CT-SONORIZAAÇÃO
1449/19 – R.JAIRO DE OLIVEIRA,335-5.234.069-000-ASG-SONORIZAÇÃO
1450/19 - PRAÇA DA PAZ,00-20492-EFG-SONORIZAÇÃO
1464/19 – R.PARAIBA, 71-2.101.020-000 – ARF-SONORIZAÇÃO
1466/19 – R.ARGENTINA VIANA, 291-I.002.020-000-CENS-SONORIZAÇÃO
1467/19 – AV.GETULIO VARGAS,74-5.368.015-000-APFV-SONORIZAÇÃO
1469/19 – AV.PINHEIRO MACHADO, 743-GRSB-SONORIZAÇÃO
1471/19 – R.ARLINDO PERES RAMOS,42-4.559.004-000-RMIC-SONORIZAÇÃO
1541/19 – R,TEREZA LOBO CATIB,635-4.684.001-000-DAR-SONORIZAÇÃO
1543/19 – TV. ANTONIO C.DE OLIVEIRA, 36-4.479.004-000
-SNA-SONORIZAÇÃO
1544/19 – R.JULIO BATISTA,706-4.706.017-000-PCO-SONORIZAÇÃO
1586/19 – R.SERGIO BARREIRA,170-4.594.034-000-SAG-SONORIZAÇÃO
1587/19 – R.FELIX FAGUNDES,550-3.045.021-000-MLO-SONORIZAÇÃO
1588/19 – R.ACRE,2362-3.065.017-000-ARC-SONORIZAÇÃO
1592/19 – R.SERGIPE,1298-2.043.006-000-ALO-SONORIZACÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Centro Administrativo Municipal
Posto de Fiscalização Tributária
14.3711.2554
Para preenchimento do DITR exercício 2019
Valor Terra Nua – 2019 – por hectare. Avaré/SP

Lavoura aptidão boa - Terra de Cultura de 1º - 32.941,67
Lavoura aptidão regular - Terra de Cultura de 2º - 29.671,43
Lavoura aptidão restrita - 27.200,00
Pastagem plantada - Pastagem/pecuária – 24.878,57
Silvicultura ou pastagem natural - Terra para Reflorestamento – 22.525,00
Preservação da fauna ou flora - Campos – R$ 12.140,00

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº 10/2019

			
		
1ª Via – Servidor
2ª Via – DRH/DP
Estância Turística de Avaré, 30 de julho de 2019.
Ilmo. Sr (a).
ADRIANO SOARES CARDOSO
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando o término de férias em 18/07/2019 e seu não comparecimento para apresentação no local de trabalho, sem qualquer justificativa legal de sua parte, serve o presente para notificá-lo (a) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos/
Departamento Pessoal, de imediado ao recebimento deste, para
providências de encaminhamento ao local de trabalho anteriormente designado (SEMADS), sendo que o não comparecimento
e após o prazo especificado, será dado prosseguimento ao feito,
conforme dispõe a legislação em vigor
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Recebi a 1ª via.
Avaré, …..de............de........……………….
….............................................…………….
Servidor
Identificação do responsável pela entrega
Nome :…………………………………….
Matrícula : ………………………………..
Assinatura :………………………………..
Ocorrência:………………………………...

NOTIFICAÇÃO Nº 11/2019

			
		
1ª Via – Servidor
2ª Via – DRH/DP
Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2019.
Ilmo. Sr (a).
CARLA MARQUES
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando as faltas injustificadas noticiadas através das CIs
523373/19 e 525319/19, de 14 de maio p.p., informadas por seu
superior imediato, do período compreendido de abril até maio de
2019, sem qualquer justificativa legal de sua parte, serve o presente para notificá-lo (a) a comparecer no Departamento de Recursos
Humanos/ Departamento Pessoal, de imediado ao recebimento
deste, para providências de retorno ao trabalho, sendo que o não
comparecimento e após o prazo especificado, será dado prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Recebi a 1ª via.
Avaré, …..de............de........……………….
….............................................…………….
Servidor
Identificação do responsável pela entrega
Nome :…………………………………….
Matrícula : ………………………………..
Assinatura :………………………………..
O c o r r ê n c i a : … … … … … … … … … … … … . . .
……………………………………
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PROCESSO/EXPEDIENTE 339/2019
Interessado : MARIA RITA PENACHINI
Assunto :Postergação de posse/exercício
Analisando o processo acima e os demais anexados;
Analisando a manifestação da Supervisora do DRHGP exarada
nas páginas 02 e 03;
Considerando que a interessada encontra- se em licença maternidade pelo INSS;
Considerando o § 2º do art. 40 da Lei 315/95;
§ 2º- A contagem do prazo que refere este artigo poderá ser suspensa até no máximo de cento e vinte dias a partir da data em que
o funcionário demonstrar que está impossibilitado de tomar posse
por motivo de doença apurada em inspeção médica, que indicará o
período necessário de suspensão.
Considerando os parágrafos do art. 66 da Lei 2146/2017;
§ 1º- O prazo para a posse poderá ser suspenso por até 120 (cento
e vinte) dias a partir da data em que ficar demonstrado que o candidato está impossibilitado de romar posse por motivo de doença
apurada em inspeção médica, que indicará o período necessário
de suspensão.
Considerando que a concessão do benefício da licença maternidade à candidata, no intuito precípuo de resguardar sua condição
e de seu filho, não pode obstar o direito à nomeação da mãe no
cargo público sob pena de esvaziar o cunho protetivo e garantidor
da norma constitucional.
Nesse caso deve ser aplicada, por analogia, a situação das candidatas aprovadas em concurso que estejam na fruição da licença
maternidade, já que somente com o advento da posse é que estas
podem ser tratadas, efetivamente, como servidores públicos, fazendo jus ao afastamento em decorrência da citada licença, conforme previsão legal.
Diante do exposto, a Administração Pública, nesse ínterim, não
pode impedir o acesso da mãe ao cargo público pelo fato desta
estar em gozo da licença maternidade, sendo certo que tal situação
é causa de impedimento para imediata posse da candidata, razão
pela qual esta deve ser postergada para o término desse período
especial, cuja fruição iniciou- se em 31.05.2019, em conformidade
com art. 40, Lei 315/95 e art. 66 da Lei 2146/17. Esgotado o prazo
da licença maternidade, a candidata deverá de imediato a efetivar
a sua posse no cargo público de PEBI.
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e
Lei 2146/2017
DEFIRO em condição resolutiva a postergação da posse, até o
final da licença maternidade, em 30/11/2019, nos termos do §1º,
Artigo 66, Lei 2.146/2017.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, aos 08 dias do mês de Agosto de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

Despacho final – Indeferimento/autorização de nomeação/posse/exercício
PROCESSO/EXPEDIENTE 332/2019
Edital de Convocação :082/2019 – publicação
26/07/2019
Interessado : VAGNER PIRES DE CAMPOS JUNIOR

Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expediente 332/2019, verificamos, que a requerente não poderá atender, na íntegra às exigências contidas no Edital regulamentador do
certame. ( CP 003/2019- itens 2.2, 5.1: “g”, “i”, “l” e “m”; 5.2, 5.3,
12.10, ), bem como Lei Complementar nº 126/2010, face a não
comprovar a escolaridade exigida para o cargo
Indefiro a nomeação/posse/exercício, smj, face óbice as regras do
Edital do Concurso Publico 003/2019, da Prefeitura do Município da
Estância Turística de Avaré, em conformidade com as disposições
previstas na Lei Municipal nº315/1995 no Artigo 07º, parágrafo V
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 08 de Agosto de 2019.
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONVOCAÇÃO

A Vigilância Sanitária Municipal, vem convocar os membros da
“Sala Municipal de Coordenação e Controle das Arboviroses”, representantes das Secretarias, para reunião ordinária que ocorrerá
no dia 14/08/2019 às 09:00 hs na sede da Vigilância Sanitária, localizado na Rua Paraíba nº 1079. O objetivo é debater as ações
realizadas, o número de casos de dengue neste ano e ações necessárias para o próximo período.
Elizabeth Capecci Siqueira
Diretora da VISA Municipal

LEGISLATIVO
CIRCULAR N º 24/2019-DG
Avaré, 08 de agosto de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
12/08/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 12 de agosto do corrente ano,
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROCESSO Nº 95/2019
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: VETO PARCIAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei
nº 39/2019 - Autógrafo nº 45/2019, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do município de Avaré para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências (LDO).
Anexo: Cópias do Ofício 113/2019/CM e dos Pareceres do Jurídico
e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROCESSO Nº 96/2019
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: VETO PARCIAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de
Lei Complementar nº 57/2019 - Autógrafo nº 48/2019, que dispõe
sobre alteração na Lei Complementar nº 96 de 12 de maio de 2009
para fins de extinguir os cargos de Consultor Geral do Município,
Assessor Jurídico e Assessor Jurídico de Licitações, alteração na
Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010 para fins de
extinguir cargo de Chefe de Seção e o cargo de Consultor Jurídico,
e cria Funções Gratificadas no âmbito da Procuradoria Geral do
Município e do Departamento de Licitações, bem como dá outras
providências.
Anexo: Cópias do Ofício 114/2019/CM e dos Pareceres do Jurídico
e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 01/2019– 1º Turno – Maioria qualificada 2/3
Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto e outros
Assunto: Dispõe sobre alteração do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e adota outras providências.
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2019
e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/emendas)
4. PROJETO DE LEI Nº 69/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de
recursos financeiros destinados a realização da XXXVII FAMPOP Feira Avareense da Música Popular.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 69/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a) 					
Vereador (a)					
NESTA

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 05/08/2019, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
• Projeto de Lei Complementar nº 64/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a alteração do Anexo III - do Quadro de Pessoal Cargos em Comissão - da Lei Complementar 126, de 02 de junho
de 2010, e dá outras providências.
• Projeto de Lei nº 65/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a regulamentação a pintura de meio-fio de calçadas
e colocação de cavaletes ou qualquer outro tipo de obstáculos que
impeçam o livre estacionamento e a circulação de veículo nas vias
e logradouros públicos da Estância Turística de Avaré e, dá outras
providências.
• Projeto de Lei Complementar nº 66/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 213 de 29 de
março de 2016, alterada pela Lei Complementar nº 231 de 12 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Diretor da Estância
Turística de Avaré e adota outras providências.
• Projeto de Lei nº 67/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Município da Estância Turística de Avaré, a receber imóvel em doação do Estado de São Paulo, e dá outras providências.
• Projeto de Lei nº 68/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Avaré a firmar parceria com a empresa Fazenda dos Milagros Empreendimentos SPE LTDA, e dá outras providências.
• Projeto de Lei nº 69/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros destinados a realização da XXXVII FAMPOP -Feira
Avareense da Música Popular.

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA
EM 05 de AGOSTO de 2019
INDICAÇÕES

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-Prefeito Municipal, para que através do setor competente, seja providenciada a fiscalização do terreno existente na Rua Seme Jubram, entre os
números 231 e 251, no bairro Paraíso, o qual necessita de limpeza, e vem
causando desconforto aos vizinhos preocupados com a infestação de insetos e animais peçonhentos.
-para que através do setor competente, seja providenciada a troca de luminárias na Rua José Salgado de Souza, em toda sua extensão na Vila Operária.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente

-para que através da Secretaria de Obras, dentro das possibilidades e atendendo ao pedido dos munícipes, que seja construído um novo bebedouro
junto ao novo playground da CAIC, haja vista que as crianças e acompanhantes que frequentam esse local, tem procurado os pontos comerciais ali
próximos para pedirem agua para beber, o que tem o quadro dificultado nos
fins de semana onde tudo está fechado. Justifica a necessidade, pois o único
bebedouro público fica na outra extremidade da praça, que fica bem distante
do novo playground.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Nações
Unidas ao lado da Automação Comercial Visac, número 652, para que realize a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de implantar
a Subprefeitura do Bairro Costa azul a partir ao ano de 2020.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal
nº332/1995, notifique o proprietário do terreno localizados na Rua Tonico de
Castro/Bairro Alto da Boa Vista em frente do números 155, 145, 135 e 125,
para que realize a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Antonieta
Paulucci/Bairro Alto da Boa Vista em frente ao número 171, para que realize
a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie com urgência o Antibiótico Azitromicina no Posto de Saúde da Família/Bairro Duílio Gambini.
-por meio do setor competente, para que providencie em conformidade com
a legislação vigente acessibilidade no Pronto Socorro Municipal.
Considerando que, essa Vereadora foi questionada por pacientes que reclamam
da falta de acessibilidade do local, mas não deixaram de elogiar o PS que
está muito bonito, e que estavam bem acomodados sentados em um amplo
espaço.
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-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência um guarda/segurança na Praça da CAIC.
-por meio do setor competente, providencie limpeza na Praça Cruzeiro do
Sul (antigo lixão).
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção na
Praça Augusto Alves da Rocha/Bairro Alto da Boa Vista, que está em péssimo estado.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de instalar
um redutor de velocidade/lombada antes da entrada do Bairro Duílio Gambini, para que os motoristas diminuam a velocidade ao entrar no bairro. Considerando que, existe uma única entrada para o bairro os veículos descem
em alta velocidade e antes que ocorra acidente, é de suma importância a
instalação de sinalização/redutor de velocidade no local.
-por meio do setor competente, para que realize pintura e manutenção em
todas as faixas de pedestres existentes na frente das Escolas Municipais,
Estaduais e Particulares do nosso Município.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de criar vagas de estacionamento para os pacientes que vão para o Pronto Socorro
Municipal e são obrigados estacionar na rua e bem longe do PS.
-por meio do setor competente, tomem providências em relação a Coleta de
lixo do Bairro São Rogério, pois os moradores do bairro estão reclamando do
serviço precário em relação ao lixo e solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência utensílios de cozinha para preparar os alimentos para os usuários da Casa de Passagem.
-por meio do setor competente, para que providencie construção de passeio
público no início da Avenida Carmem Dias Faria.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Tonico de Castro/Bairro Alto da Boa Vista em frente aos
número 80, pois existe um buraco na referida via que está causando transtornos e prejuízos a todos que transitam pelo local.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Nações
Unidas/Bairro Colina Verde ao lado do número 624, para que realize a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de criar um
aplicativo para disponibilizar a relação de medicamentos do Sistema de Saúde de nossa cidade.

-para que através do Departamento competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Domingos
Barreira Sobrinho – Bairro: “Jardim Presidencial”, visto que lá existem buracos causando transtornos aos moradores da redondeza e aos usuários da
referida via.
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Gervasio
Vilhena – Bairro: “Jardim Presidencial”, visto que lá existem buracos causando transtornos aos moradores da redondeza e aos usuários da referida via.

Ivan Carvalho de Melo

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, para que através dos setores competentes, forneça
cópia dos documentos abaixo elencados: 1) Cópia integral do Contrato
entre a municipalidade e a em-presa Consita, responsável pela coleta de
lixo; 2)
Cópia das notas fiscais empenhadas; 3)Cópia dos atestados
de serviços realizados; 4)Cópia dos relatórios de todos os pagamentos à
empresa; 5)Cópia dos comprovantes de pagamento de INSS; 6) Cópia dos
depósitos de FGTS dos funcionários; 7) Cópia dos comprovantes de recolhimento do ISS do serviço prestado; 8)Cópia do registro de todos funcionários
na cidade de Avaré; 9)Cópia do Alvará de funcionamento da empresa de
Avaré; e 10)Cópia do AVCB.

-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Av. Carlos Ramires 299, no Bairro Pq Sta. Elizabeth 5.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Amaral Pacheco 2180, no Bairro Santana.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Domingas Brianezzi de Albuquerque
75, no Bairro Vila Veneza.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua dos Engenheiros 26, no Bairro Colina da Boa Vista.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Fermino Gomes186, no Bairro V Timoteo.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Manchester 62, no Bairro Jardim Europa 2.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Manduri 124, no Bairro Pq Ind. Jurumirim.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Mato Grosso 148, no Bairro Pinheiro Machado.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua PE Lindolfo Esteves 563, no Bairro Vila Nova.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Amaral Pacheco 2180, no Bairro Santana.

Jairo Alves de Azevedo

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja reparado os buracos em toda extensão da Rua Carlos
Cavine principalmente defronte ao nº 20 – Vila Operaria.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie
para que seja instalada placa de estacionamento por apenas 15 minuitos defronte a Farmácia Nascente na Rua Jaci Coutinho nº 601 – Jardim Paineiras.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja feita a sinalização no chão defronte a Farmácia Nascente
na Rua Jaci Coutinho nº 601 – Jardim Paineiras.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja feita a instalação de um redutor de velocidade na Rua
Francisco de Oliveira Souza – São Rogerio.

Roberto Araujo

-para que através do Departamento competente providencie o conserto de
um buraco existente na Rua Paulo Fogaça, defronte ao número 147, no bairro: “Santa Mônica, visto que o referido buraco vem causando transtornos ao
morador para entrar e sair com o veículo da sua garagem. Segue em anexo
foto do citado local.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do menino EZEQUIEL MOISES DEODATO ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento da Senhora MARIA AMELIA BERTOLI DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor DIRCEU TONINI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor LUIZ PEREIRA.

pesar pelo
pesar pelo
pesar pelo
pesar pelo

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-que seja oficiado com votos de aplausos e parabenizações, a IPI (Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil) pela passagem dos 116 anos de
evangelização, ocorrido em 31.07.2019. Solicitamos que após apreciação
e aprovação desta casa, seja o mesmo encaminhado ao Escritório Central
da IPI do Brasil, sito à Rua da Consolação, 2121, São Paulo – SP – CEP
01301-100, com cópia endereçada ao Reverendo Alessandro Richter, à Igreja Presbiteriana Independente sita à Rua Goiás nº 1142 – Centro – Avaré
– SP - CEP 18700-140.
-regimentais para que seja oficiado com votos de de aplausos e parabenizações, o atleta Henrique Paixão, pela conquista do título de Campeão Mundial
de Mountain Bike,na cidade de Costa Rica (MS), no último final de semana,
bem como estender o convite ao mesmo para que receba desta Casa de
Leis o diploma de Honra ao Mérito, em data a ser agendada posteriormente.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretário Municipal do Meio Ambiente Senhor Jildésio Borges, solicito o planejamento
e execução do restante da arborização (de árvores frutíferas de pequeno/
médio porte) das Ruas e Praças do Bairro Costa Azul I, II e III, do Camping
Municipal, às margens do pesqueiro, bem como, em toda área da praia do
Costa Azul, nas proximidades e extensão da cota 568. Considerando que, a
arborização estará oferecendo a proteção de sombras e cujas frutas também
servirão de comida para os peixes, além dos pássaros e animais que por ali
circulam. Considerando que, as mudas de árvores frutíferas a serem plantadas podem ser formadas no Viveiro Municipal/Horto Florestal ou solicitadas
junto a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Considerando que, o plantio das árvores frutíferas deverá ter a participação
dos alunos da EMEEB Celina Duarte Bruno do Balneário Costa Azul, para
que haja conscientização da importância da arborização e sua importância
na preservação do Meio Ambiente.
-que seja oficiado o DAC – Departamento de Análise e Conferência, através
de seus Supervisores, para que os mesmos encaminhem a esta Casa de
Leis a Prestação de Contas da EMAPA do ano de 2018.
-DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal
da Saúde, para que tomem ciência do ocorrido com um Senhor no Pronto
Socorro Municipal em relação as horas de espera para pegar seus exames.
Relato do paciente na íntegra para essa vereadora no dia 30/07/2019 (terça-feira): “Estou aqui no Pronto Socorro desde às 06horas e 45 minutos até
agora 21horas e 30 minutos esperando para pegar o resultado do exame.
Me disseram que eu tenho que esperar até meia noite sem ir para casa,
estou aqui com fome, não almocei e não estou concordando com essa situação. Peço que a senhora tome providências para que isto não aconteça
mais, estou doente e essa situação é deplorável. Aqui tem muitos na mesma
condição que eu e não concordamos com esse regulamento.” Solicito providências para que esta situação seja resolvida, porque é desumano e falta de
respeito com nossos munícipes.
-que seja oficiado o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito a
solicitação de moradores e avareenses para que: Realize visita técnica na
confluência da Rua Félix Fagundes com a Rua Amazonas para Instalação de
um Semáforo no local citado.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, reiterando o Requerimento nº 720/2019, até o momento sem
resposta, para que nos esclareça sobre os uniformes entregues aos alunos
das Escolas da Rede Municipal: • Foram entregues os uniformes para todos
os alunos das escolas da Rede Municipal? • Se negativo, qual o motivo?
•
Quais Escolas ainda não receberam? •
Qual a previsão
de entrega para as Escolas que ainda não receberam os uniformes? • Quan-

tos uniformes foram colocados na reserva técnica? Considerando que, essa
Vereadora foi questionada por alunos e pais que não receberam o uniforme
no ano de 2019.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-votos de parabenização a Faculdade EDUVALE, na pessoa do seu mantenedor Dr. Claudio Mansur Salomão pela realização do curso de capacitação
sobre manipulação de alimentos no último dia 26 de julho, em parceria com
a Vigilância Sanitária Municipal de Avaré.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística
de Avaré, Diego Beraldo, para que encaminhe a esta Casa de Leis a prestação de contas do Evento Nhô Musa.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis onde foram investidos os R$ 2,1 milhões
divulgados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP)
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN) que incide sobre
as tarifas de pedágio.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis as seguintes informações quanto a massa
asfáltica: 1) Cópia das notas fiscais de recebimento da massa asfáltica. 2)
Quem assina as notas de recebimento da massa asfáltica adquirida pela
prefeitura? 3) Como é feita a checagem dessa massa?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis quais as providências que foram tomadas em relação aos envolvidos no caso de maus tratos ao pônei no parque
de Exposição Dr. Fernando Cruz Pimentel. Requeiro ainda, tão logo sejam
abertos quaisquer tipos de procedimentos em relação ao caso, tais como
sindicância e/ou processo administrativo, seja encaminhada cópia da abertura dos mesmos, bem como qualquer andamento de tais processos seja
encaminhado a esta Casa de Leis para acompanhamento par e passo dos
mesmos por este vereador e demais pares interessados.

Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO AO PREFEITO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível DESLOCAR EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA EVANI ELAINE BATTOCHIO CASOLATO NO BAIRRO
PONTE ALTA VISANDO MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) REGISTROS DE
ÁGUA, NA TUBULAÇÃO QUE CONDUZ ÁGUA AO BEBEDOURO, AINDA
REALIZAÇÃO DE PINTURA NA QUADRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUBSTITUIÇÃO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DAS CRIANÇAS, tendo em vista
que estive na referida escola e constatei a necessidade de manutenção nos
pontos descritos acima.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR DO BAIRRO
ESCARAMUÇA “Alessandro Rios, faltou 400 metros para acabar o tapa buracos na estrada do Golf Country sentido Bairro Escaramuça. Fazendo esse
trecho vai ficar 100%. Tem como nos ajudar?” Diante do exposto, solicito informações se é possível realizar SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NO FINAL
DA ESTRADA DO GOLF COUNTRY, tendo em vista solicitação fundamentada acima de morador. Segue foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado a Senhora ANDREA MERCALDO do Departamento Regulatório da Empresa Rumo Logística no sentido de informar se
é possível, em caráter de urgência, DISPONIBILIZAR DATA PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE AVARÉ VISANDO TRATAR DO ASSUNTO TREM
TURÍSTICO. Em tempo, solicito que referido requerimento seja enviado ao
email: “andrea.mercaldo@rumolog.com” e que resposta deste requerimento,
visando maior celeridade, ocorra também por email.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR DO BAIRRO
SÃO ROGÉRIO II “Alessandro Rios, as três entradas do Bairro São Rogério
II, vindo pela passagem inferior da SP 255, sentido centro bairro, precisa
receber melhorias visto que os veículos viram a esquerda sem nenhuma
sinalização adequada, deixando o local perigoso.” Diante do exposto, solicito
informações se é possível DESLOCAR EQUIPE TÉCNICA DE TRÂNSITO
NO LOCAL INDICADO VISANDO AVALIAR A NECESSIDADE DE MELHORIAS, tendo em vista solicitação fundamentada acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado a Diretoria da CEAGESP ao que segue: Através
do Requerimento 703 de 17/06/19 solicitei informações ao Prefeito Municipal de
Avaré sobre o Projeto de Continuidade da Avenida Dr. Antônio Silvio Cunha Bueno até a Rua Euclídes da Cunha ligando Bairro/Centro. Através do Ofício 363 de
05/07/19 o Prefeito Municipal de Avaré respondeu: “O Projeto de continuação da
Avenida Antonio Silva Cunha Bueno, encontra-se em análise junto à Diretoria da
CEAGESP, aguardando liberação para início das obras de prolongamento e interligação da Avenida.” Diante do exposto, SOLICITO INFORMAÇÕES SOBRE
A SITUAÇÃO DO PLEITO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
AVARÉ VISANDO A CONTINUAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO SILVIO CUNHA
BUENO LIGANDO BAIRRO/CENTRO.

Antonio Angelo Cicirelli

-considerando a prestação de contas da 50ª EMAPA enviada a esta Casa de
Leis; considerando as várias inconsistências nela encontradas; considerando a ausência de relatório de conferência formal e/ou protocolo junto ao DAC
– Departamento de Análise e Conferência – órgão fiscalizador da prefeitura
na mesma, que seja encaminhada a citada prestação de contas, devidamente digitalizada em seu inteiro teor, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo para análise e providências no sentido de apurar eventual
crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, bem como ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo para ciência e providências.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo Pires
Ripoli, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis cópia dos empenhos nº
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6975, 6976 e 6978, devidamente assinadas, posto que as cópias que foram
encaminhadas através do Ofício nº 301/2019/RQ referentes aos citados empenhos, encontram-se sem assinatura do ordenador de despesa, o que , em
tese, torna-os sem efeito.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao Secretário Municipal de Planejamento e Transportes,
Sr. Alexandre Leal Nigro, que o mesmo responda a esta Casa de Leis se
houve acompanhamento da obra de asfaltamento da Avenida Santa Bárbara, no Bairro Terras de São José por parte desta secretaria, e, em caso positivo, enviar cópia do laudo de vistoria de entrega da referida obra devidamente
assinado pelos corpo técnico responsável da prefeitura, ou se necessário for,
proceder à contratação de empresa especializada para emissão de tal laudo.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao Secretário Municipal da Cultura, Sr. Diego Beraldo,
para que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis, cópia dos Empenhos
nº 18336, 18472/1, 18742, 18199, 19720, 18471, 19606, 18362, 18325,
17784 devidamente assinados, pois as cópias dos mesmos enviadas encontram-se sem assinatura do ordenador de despesa, o que em tese, torna-os
sem efeito. Requeiro ainda, sejam tais empenhos enviados pelo secretário
supracitado, ainda que alguns deles tenham sido expedidos pelas Secretaria de Turismo e Agricultura, porém, todos integram a prestação de contas
da 50ª EMAPA encaminha a esta Casa, que, de acordo com o Decreto nº
5.305/2018, consta como presidente da Comissão Organizadora do evento,
o nobre secretário destinatário do presente.

-considerando as inúmeras inconsistências encontradas na prestação de
contas referente ao R.A.C. nº 006/17 de 16/10/17, ordem de pagamento
nº 06529 e nota de empenho nº 14876; considerando que o secretário responsável pela pasta, Sr. Leonardo Pires Ripoli, não compareceu à convocação das Comissões desta Casa de Leis para possíveis esclarecimentos;
considerando o relatório expedido pelo D.A.C – Departamento de Análise e
Conferência da prefeitura municipal; que seja encaminhada cópia da referida
prestação de contas, bem como do citado relatório do D.A.C ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo para ciência e possíveis providências.
-que seja oficiado ao DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito
– para que responda a esta Casa de Leis se existe a possibilidade da colocação de uma lombada na Avenida Celso Ferreira da Silva no sentido Jardim
Europa-Centro, tendo em vista já ter havido pedido administrativo através de
protocolo junto ao referido órgão por munícipes pelo fato de os usuários da
citada avenida, em sua grande maioria, transitarem em altíssima velocidade,
muito acima do permitido ao local, o que vem colocando em risco a integridade física dos pedestres que necessitam transitar pelo mesmo.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine à Secretária Municipal da Educação que a mesma encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, cópia
de todos os empenhos, ordem de pagamento e notas de liquidação acompanhados das notas fiscais de compras de materiais para a merenda escolar
de janeiro de 2018 até a presente data.

Carlos Alberto Estati

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor APARECIDO EZEQUIEL FERREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor OSVALDO FERREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOSIEL PAES PONTES.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre e a Secretária Municipal de Educação, Senhora Josiane Ap. Lopes de
Medeiros, para que intercedam junto a UNIVESP – Universidade Virtual do
Estado de São Paulo no sentido de implantar na cidade de Avaré o
curso de Técnico de Enfermagem, atendendo assim, a inúmeros pedidos de
munícipes.
-seja oficiado a UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo,
com endereço à Av. Prof. Almeida Prado, nº 532 – Bairro: “Butantã”, São
Paulo/SP – CEP: 05508-070 para que estude a possibilidade de implantar
na cidade de Avaré, o curso de Técnico de Enfermagem, atendendo assim,
a inúmeros pedidos de munícipes.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, ocorrido em Avaré,
no dia 02 de agosto do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que,
do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de
sua esposa, Senhora MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA e seus filhos,
na Rua. Padre Maurício, nº 771 – Bairro: Alto, Avaré / SP, transmitindo-lhes
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo
infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado à SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – para que responda a esta Casa de Leis quais as providências
as quais estão sendo tomadas em relação aos buracos que encontram-se
em inúmeras vias públicas do município provenientes dos serviços realizados por esta prezada companhia, considerando a explanação do gerente da
mesma esteve nesta Casa de Leis e, utilizando-se da tribuna na sessão do
dia 24/06/2019, garantiu aos vereadores e à população que os transtornos
causados por esses buracos seriam sanados em curto prazo de tempo.
-que seja oficiado à Vigilância Sanitária do município para que responda a
esta Casa de Leis se existe um trabalho de fiscalização de controle do uso de
agrotóxicos nos produtos hortifrutigranjeiros nos supermercados, sacolões e
demais casas comerciais do ramo.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da saúde, Dr. Roslindo Wilson
Machado, para que responda esta Casa de Leis se existe a possibilidade de
viabilizar mutirão no sentido de realizar exame ortopédico nas pessoas com
problemas de joelho para realização de processo de artroscopia, tendo em
vista o grande número de munícipes que apresentam esse problema e que
muitos, chegam a ficar mais de ano na fila de espera para tal tratamento.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que informe esta Casa de Leis, em relação à área de 68 alqueires adquirida pelo município, quais serão os critérios de seleção para doação e
lotes tanto para moradias, quanto para a instalação de indústrias, aos interessados.

Jairo Alves de Azevedo

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhora Benedita Nogueira Gomes, ocorrido em
Avaré, em 30 de Junho do corrente ano, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era a família aqui radicada. Requeiro mais que,
do deliberado em plenário seja cientificada a família enlutada através de seu
esposo Paulo Gomes e demais parentes a Rua Três Corações 76 – Bairro
Bonsucesso, transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor Osmar Rodrigues Cordeiro, ocorrido em
Avaré, em 23 de Junho do corrente ano, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era a família aqui radicada. Requeiro mais que,
do deliberado em plenário seja cientificada a família enlutada através de
seus sobrinhos e demais parentes á Rua Maria Morbio Bonan 124 – Bairro
Jardim Paineiras, transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de
pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a ao Sr. Odair Felício o qual realizou a semi final
da Copa Evair SUB 20 aonde os times São Paulo Futebol Club venceu por 3
x 1 a equipe RDC ( Sto A. Posse) a partida ocorreu no Campo São Paulo no
dia 04/08/2019 as 15:00hs .

Marialva Araujo de Souza Biazon

-que seja oficiado à Câmara dos Deputados para que encaminhe a esta
Casa de Leis, através do setor competente, cópia integral do ponto de frequência da servidora Elisabete Aparecida Pires Ripoli, a qual exerceu durante a
legislatura 1998/2002 o cargo de Secretário Parlamentar lotada no gabinete
do ex deputado federal José Roberto Batochio, sob o nº 203088, conforme
cópia anexa do demonstrativo de pagamento da mesma.

Roberto Araujo

REQUERIMENTOS DE PESAR APRESENTADOS
NO RECESSO
Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora EMERENTINA NUNES DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor PASCHOAL CLARO FILHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor EDMUR ANTUNES JUNIOR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor CELSO ROSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LEVINO RAMOS DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LUIZ EIMAR DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora BENEDITA TEGANI MARQUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARLI APARECIDA GONÇALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor EZEQUIEL VIANA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora DIRCE NOGUEIRA CORRÊA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor VITOR AUGUSTO DE ASSIS CASTANHEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ISAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOSÉ VEIGA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor WANDERLEI BEPE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor NATAL APARECIDO MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor DENIR RAMOS SOARES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA PIRES DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOÃO PAULO DE SOUZA LEME.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor LAUDELINO JORGE RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora THEREZINHA BRAVO COLLELA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora ZILDA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora CARLINDA FLORENCIO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor NEWTON AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor MARCIO ROGERIO DA SILVA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora ADRIANE CRISTINA PINTO DE ARRUDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora ILZA MARIA ZANDONA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora MARIA BENEDITA MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOSÉ WILSON DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor MASAYOSHI TAKAHATA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora ISAURA MACHADO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora APARECIDA TAMINATO FRAGA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor PAULO ANEZIO FERREIRA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOÃO EVANGELISTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor ANTONIO CLEMENTINO SPIASSE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOÃO LIDIO BARBOSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor VALDEMAR TOMAZ DA SILVA.

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

7

EDIÇÃO 922 | AVARÉ, 09 DE AGOSTO DE 2019

ESPORTES

Circuito traz em setembro corrida e
caminhada com inscrições gratuitas
Interessado pode se cadastrar pelo site
circuitocidadespaulistas.com.br de 19 a 29
de agosto
A Estância Turística de Avaré recebe no domingo, 8 de setembro, três
atividades que integram a 32ª etapa
do Circuito Cidades Paulistas.
As inscrições para a corrida de 5
km e 10 km e a caminhada de 5 km
são gratuitas e podem ser feitas pelo
site circuitocidadespaulistas.com.br
de 19 a 29 de agosto. São duas mil
vagas disponíveis. Os participantes
receberão camisetas e medalha.
Pela primeira vez na cidade, o
evento patrocinado pela CPFL Energia tem apoio da Prefeitura de Avaré,
através da Secretaria Municipal de
Esportes (SEME).

“A corrida não tem caráter competitivo. O objetivo é promover o esporte e incentivar a prática esportiva,
pensando na saúde e bem-estar”, explicam os organizadores.
Largada
A retirada dos kits acontece no
sábado, 7 de setembro, das 10 às
16 horas no Ginásio Municipal “Kim
Negrão”.
Já a largada será às 8 horas do dia
seguinte na Praça “Monsenhor Celso
Ferreira”, onde fica o bosque do Centro Avareense de Integração Cultural
(CAIC), com acesso pela Rua Minas
Gerais.

O Circuito Cidades Paulistas é uma
realização da Rede Acesso 2005, Lei

Paulista de Incentivo ao Esporte e
Governo do Estado de São Paulo.

Basquete de Avaré enfrenta
Presidente Prudente neste sábado
Partida válida pela
Liga Centro-Oeste
Paulista acontece às
11 horas no Ginásio
“Tico do Manolo”
Atletas da categoria Sub-15 da
equipe de basquete de Avaré enfrentam a de Presidente Prudente neste sábado, 10, em mais uma rodada da Liga
de Basquete Centro-Oeste Paulista.
Aberta ao público, a partida tem
início às 11 horas no Ginásio Munici-

pal “Tico do Manolo”, na Brabância.
"Esperamos o apoio do torcedor
avareense para incentivar nossos
atletas”, afirmam os dirigentes.
Os competidores integram o
projeto Cestinhas do Futuro, da Associação dos Amigos do Basquetebol de Avaré (AABA), mantido pela
Prefeitura através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).
A equipe terminou o 1° turno
da competição com duas vitórias e
duas derrotas. Já as categorias Sub14, Sub-17 e Adulto saíram vencedoras da rodada realizada no último domingo, 4 de agosto.
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TRIBUTO

Desconto de 5% em parcela do
IPTU vence nesta segunda
Benefício pode ser garantido
até a data de vencimento em
caixas eletrônicos, lotéricas e
Correios
Até segunda-feira, 12, o contribuinte pode pagar com 5% de desconto a segunda parcela semestral do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).
O benefício pode ser garantido até a data de
vencimento nos caixas eletrônicos do Santander,
Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
Bradesco, além de lotéricas e Correios.
O proprietário que não tiver em mãos o número
do cadastro de seu imóvel pode obtê-lo no Departamento de Tributação. O telefone é o (14) 37112561 e (14) 3711-2537.
A segunda via também pode ser obtida no site
da Prefeitura (avare.sp.gov.br). Basta clicar no ícone “Certidões Municipais” e depois em “Serviços”.
Em seguida, é só escolher a opção de “Emissão da
DAM” e depois “IPTU 2019”.

O imposto
Cerca de 50 mil carnês foram emitidos em
2019 pela Prefeitura da Estância Turística de
Avaré. O valor arrecadado compõe uma boa

parte da renda do município e geralmente é
destinado para obras de infraestrutura, saneamento, educação, saúde, segurança e outros
investimentos.

SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho já
arrecadou mais de 20 mil peças
Fundo Social disponibilizou
43 pontos de coleta;
campanha vai até setembro
Balanço feito pelo Fundo Social de Solidariedade de Avaré aponta já terem sido arrecadadas
cerca de 20.538 peças de roupas na Campanha do
Agasalho 2019.
Iniciada no último dia 20 de maio, a cam-

panha prossegue até setembro e conta com
43 pontos de arrecadação espalhados pelo
município.
A distribuição dos agasalhos está sendo feita pela equipe do Fundo Social, que estima ter
atendido 320 pessoas desde junho.
Para receber agasalhos, o interessado precisa apenas apresentar o RG. O Fundo Social de
Solidariedade atende das 8 às 17 horas, na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1842. Outras informações
pelo telefone (14) 3731-2658.
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EVENTOS

Avaré recebe Potro do Futuro
entre 13 e 18 de agosto
FOTO: ADILSON SILVA/FOTOPERIGO

Promovida pela Associação
Nacional do Cavalo de
Rédeas, edição tem apoio
da Prefeitura de Avaré
A Associação Nacional do Cavalo de Rédeas
(ANCR) promove entre 13 e 18 de agosto, no Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel”
(Emapa), o Campeonato Nacional de Rédeas “Potro do Futuro”.
Com apoio da Prefeitura de Avaré, o evento recebe competidores nacionais, internacionais, criadores e animais para uma série de competições. A
grade inclui também leilão, confraternização, premiações e o espetáculo de encerramento com o
músico Rodrigo Haddad.
Segundo a direção da ANRC, que está
completando 30 anos de fundação, o torneio
é um dos mais aguardados pelos amantes de
rédeas.
O público que passar pelo recinto terá à dispo-

sição praça de alimentação com food-trucks variados, restaurantes e cafés, bem como estandes de
lojas de roupas e produtos equestres.
Para a tranquilidade dos pais haverá também

um espaço reservado para as crianças se divertirem
na sexta e no sábado, 16 e 17 de agosto.
A programação oficial do evento pode ser conferida em http://www.ancr.org.br.

UTILIDADE PÚBLICA

Cadastramento obrigatório de biometria
pode ser feito na Casa do Cidadão
Das 8 às 17 horas até 19 de
dezembro; serviço também
está disponível no Cartório
Eleitoral
Eleitores podem cadastrar a biometria na Casa
do Cidadão. O serviço funciona das 8 às 17 horas até 19 de dezembro. O não comparecimento
para a regularização obrigatória acarretará o cancelamento automático da inscrição.
Com o título cancelado, o titular não poderá

votar, ser empossado em concurso público, obter
passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em
estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar
qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.
A Casa do Cidadão fica na Rua Bahia, nº 1580,
no centro de Avaré.
Agendamento
O cadastramento também pode ser feito no
Cartório Eleitoral, que atende na Rua Santa Catarina, nº 781, a partir do meio-dia. Após agendar o

atendimento no www.tre-sp.jus.br, o usuário deverá ir até a unidade munido de documento de
identidade oficial, comprovante de residência
recente e o título eleitoral, se tiver.
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CULTURA

Cinema no Divã exibe filme
sobre banda inglesa Queen
Com entrada franca,
edição do projeto acontece
na sexta-feira, 16, às 19h15,
no Centro Cultural
O filme Bohemian Rhapsody, que aborda a trajetória da banda inglesa Queen, será exibido na
sexta-feira, 16, no projeto Cinema do Divã.
Com entrada franca, o evento promovido
pela Secretaria Municipal de Cultura tem início às 19h15 no Centro Cultural “Esther Pires
Novaes”.
Como acontece em todas as edições, a psicanalista Neide Aoki vai promover um debate com o
público após a exibição da película.
Sinopse
Bohemian Rhapsody é uma celebração do Queen, sua música e de seu extraordinário vocalista
Freddie Mercury, que desafiou estereótipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas
mais amados do planeta.
O filme mostra o sucesso meteórico da banda
através de suas canções icônicas, a quase implosão
quando o estilo de vida de Mercury sai do contro-

le e o reencontro triunfal na véspera do Live Aid,
onde Mercury, agora enfrentando uma doença fatal, comanda o grupo em uma das maiores apre-

sentações da história do rock.
O Centro Cultural fica na Rua Ceará, nº 1507.
Outras informações pelo telefone (14) 3733-5420.

Cultura leva música e outras
atrações ao Horto neste domingo
Com início às 14 horas,
evento no cartão-postal de
Avaré é aberto ao público
A Secretaria Municipal da Cultura promove
no domingo, 11 de agosto, mais uma edição do
Cultura no Horto.
O evento aberto ao público tem como proposta levar atividades culturais ao cartão-postal
de Avaré.

O Grupo de dança do GAADC fará a abertura às 14
horas. A programação continua com Maria Fernanda &
Banda, que vai oferecer ao público um repertório eclético a partir das 14h30. O show também vai homenagear
os pais, cujo dia é celebrado no domingo.
São esperadas ainda a exposição de veículos
antigos da Associação Avaré de Antigomobilismo,
a Feirinha de Adoção da ONG “Amor de 4 Patas”,
a Biblioteca Itinerante com doação de livros e a
participação do cartunista Flávio de Oliveira, bem
como uma mostra com veículos da Brigada Avareense de Viaturas Militares Antigas (BAVMA).
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
AGOSTO DE 2019

SECRETARIA DE OBRAS
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LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/19 – PROCESSO Nº. 197/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Contratação de empresa objetivando realização de serviços de Telemedicina Cardiológica (exame de ECG online) para a
Unidade de Pronto Atendimento/Pronto Socorro por um período de
12 meses
Recebimento das Propostas: 12 de agosto de 2.019 das 10 horas
até 21 de agosto de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de agosto de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 21 de agosto de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/19 – PROCESSO Nº. 198/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Filtro Bacterial
Viral HME Estéril para utilização nos circuitos dos Ventiladores Mecânicos lotados no Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 12 de agosto de 2.019 das 14 horas
até 22 de agosto de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de agosto de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 22 de agosto de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/19 – PROCESSO Nº 199/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para elaboração do projeto técnico e combate à incêndios para AVCB do CSU e prestação de serviços diversos para renovação do AVCB do Ginásio Kim Negrão.
Data de Encerramento: 22 de agosto de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 22 de agosto de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/19 – PROCESSO Nº 200/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para locação de multifuncionais
para a Secretaria de Educação.
Data de Encerramento: 23 de agosto de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de agosto de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/19 – PROCESSO Nº 201/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
telefonia móvel.
Data de Encerramento: 23 de agosto de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de agosto de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/19 – PROCESSO Nº. 202/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P13 e vasilhames para atender a necessidade da
Administração Municipal.
Data de Encerramento: 26 de agosto de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de agosto de 2.019 às 15 horas.

Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/19 – PROCESSO Nº. 203/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de
obra na construção de ponte nas proximidades da fazenda Mac Lee.
Data de Encerramento: 27 de agosto de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de agosto de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/19 – PROCESSO Nº. 204/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de
monitoramento de bens móveis motorizados e controle de utilização da Secretaria Municipal de Saúde.
Data de Encerramento: 27 de agosto de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de agosto de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/19 – PROCESSO Nº. 205/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização e impermeabilização de caixas d’águas das
unidades escolares.
Data de Encerramento: 28 de agosto de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de agosto de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/19 – PROCESSO Nº. 206/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de vidros, com instalação, nos imóveis pertinentes a Secretaria Municipal de Serviços.
Data de Encerramento: 28 de agosto de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de agosto de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
CONVITE PARA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/19 – PROCESSO N° 119/19
Os participantes cadastrados no Chamamento Público n° 002/19 – Processo n° 119/19 ficam convocados para realização de sorteio de Leiloeiros visando a execução de Leilão para alienação de veículos, materiais
inservíveis e sucatas. A sessão será realizada no dia 26 de agosto de
2.019 às 10:00 horas. - Érica Marin Henrique – Presidente da CPJL.

ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial nº.064/19 – Processo nº. 149/19
Fica adjudicado a empresa ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME, com
valor total de R$ 26.840,40 (Vinte e seis mil, oitocentos e quarenta
reais e quarenta centavos), objetivando o fornecimento de materiais de consumo – itens para café da manhã para o Corpo de Bombeiro de Avaré. Adjudicado em: 31/07/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa CIPLAC COMERCIO
DE PLACAS E CARIMBOS LTDA – ME, responsável pelo registro de preços para eventual aquisição de placas de sinalização de
equipamentos de combate a incêndio para toda Municipalidade,
relativa ao Pregão Eletrônico n ° 052/19 – Processo n° 189/19. Homologado em: 09/08/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Fabiano Crivelli de Ávila – 1° Sargento do Corpo de Bombeiros da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME, objetivando o fornecimento
de materiais de consumo – itens para café da manhã para o Corpo
de Bombeiro de Avaré, relativa ao Pregão Presencial nº. 064/19 –
Processo nº. 149/19. Homologado em: 31/07/2019.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 011/19 – Processo nº. 187/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA ME, no valor global de R$ 9.141,29 (Nove mil,
cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), objetivando
a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição
de peças do ventilador mecânico da marca magnamed lotado no
SAMU, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 05 de agosto de 2.019 – Roslindo
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n°052/19 – Processo n°189/19
Órgão gerenciador: prefeitura da estância turística de avaré
Detentora: CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA-ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de placas de
sinalização de equipamentos de combate a incêndio para toda Municipalidade
Valor Global: R$ 14.717,00 (Quatorze mil, setecentos e dezessete reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 09/08/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 011/19 – Processo nº. 187/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção corretiva com reposição de peças do ventilador mecânico da marca magnamed lotado no SAMU, conforme solicitação
da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 9.141,29 (Nove mil, cento e quarenta e um reais e
vinte e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 05/08/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 064/19 – Processo nº. 149/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais
de consumo – itens para café da manhã para o Corpo de Bombeiro
de Avaré
Valor Global: R$ 26.840,40 (Vinte e seis mil, oitocentos e quarenta
reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 31/07/2019

TERMO ADITIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 018/18 – PROCESSO N°
361/18 (Contrato n° 417/18), fica aditado o valor total de R$
48.296,71 (Quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais
e setenta e um centavos) com a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, o que corresponde
a aproximadamente 10,09% (dez vírgula nove por cento) do total
do contrato, o que objetiva o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de contenção
de erosão e reconstrução do sistema de drenagem de águas
pluviais na Rua Lion – Jardim Europa. Assinatura do Termo Aditivo: 02/08/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/18 – PROCESSO Nº 268/18 (Contrato nº
322/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa FERNANDO OVANDO DE ALMEIDA, objetivando a prestação de serviços de consultas na área de Clínico
Geral, com prorrogação de prazo até 02 de agosto de 2.020,
no valor global de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da
Estância Turística de Avaré.
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Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/18 – PROCESSO Nº 268/18 (Contrato nº
326/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa M. R. F. CLÍNICA MÉDICA, FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA, objetivando a prestação de serviços de consultas
na área de Endocrinologia, com prorrogação de prazo até 02 de
agosto de 2.020, no valor global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/19 – PROCESSO N° 058/19 (Contrato n° 097/19), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa SEMAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, objetivando o
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra
para execução de pavimentação asfáltica na Rua Abrahim Dabus –
Avaré/SP, com prorrogação do prazo de execução da obra até 01 de
setembro de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/19 – PROCESSO Nº. 192/19, objetivando aquisição de
01 (uma) impressora Ploter de mesa, conforme preceitua o artigo
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. Revogada em: 08/08/2.019. Alexandre Leal Nigro
– Secretário Municipal de Planejamento e Transportes.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/19 – PROCESSO Nº. 163/19, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de material didático de Língua Estrangeira – livros de inglês para atender
os alunos da Educação Infantil (Etapa I e II) e Ensino Fundamental,
de acordo com o “caput” do artigo 49 da Lei nº 8.666/93. Revogado
em: 05/08/2.019. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de fretamento rodoviário, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
transporte de atletas para a participação na Copa Confederação
de Futebol.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.
Empenho(s): 13101/2019
Valor: R$ 2.595,00
Avaré, 09 de agosto de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de passagens em ônibus intermunicipais, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para fornecimento das mesmas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Fornecedor: Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A
Empenho(s): 1117/2019
Valor: R$ 67,35
Avaré, 09 de agosto de 2019
ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Des. e Assist. Social
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de publicações legais, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para a devida publicidade
dos Atos da Administração.

Fornecedor: Phábrica de Prod. Serviços de Prop. e Publicidade Ltda.
Empenho(s): 11108/2019
Valor: R$ 2.856,00
Avaré, 09 de agosto de 2019
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretaria Municipal de Comunicação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de publicações no Sistema PUBNET, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
devida publicidade dos Atos da Administração.
Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP
Empenho(s): 169/2019
Valor: R$ 8.647,43
Avaré, 09 de agosto de 2019
CARLA CRISTINA MASSARO FLORES
Secretaria Municipal de Comunicação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de consultas de ginecologia, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento
da demanda da Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Ana Paula Dalcim
Empenho(s): 816/2019
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 09 de agosto de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço de pintura geral do prédio do
Paço Municipal, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: José Ediniz Ribeiro Pinturas
Empenho(s): 2900/2019
Valor: R$ 35.000,00
Avaré, 09 de agosto de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

SEC. DE TURISMO
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMTUR 2019/2021 –
8 DE AGOSTO DE 2019.

As dezenove horas e quinze minutos do dia 8 de Agosto de 2019,
no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”, reuniram-se os Conselheiros do COMTUR e convidados, conforme lista de presença em
anexo. Em ato contínuo o Presidente iniciou a reunião com a leitura
da pauta, conforme edital de convocação no Semanário de Avaré.
Em seguida foi realizado a eleição do COMTUR 2019/2021 com a
apresentação da Chapa única formada por Sr. Romualdo Fontes
para Presidente, Diego Beraldo para Vice-Presidente, Vilma Zanluchi para 1ª Secretária Executiva e Vera Lucia Takeda Clemente
para 2ª Secretária. A chapa foi eleita por unanimidade contando
com dezesseis votos, estiveram presente na Reunião Ordinária
vinte e dois conselheiros entre titulares e suplentes e dois convidados, sendo: Representante do Poder Executivo Ronaldo Adão
Guardiano Titular e Reinaldo Severino Souto Suplente, Representante da Secretaria Municipal de Turismo Romualdo Fontes Titular
e Cintia de Cassia Batista Brisola Suplente, Representante da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio Sandra de Fatima Theodoro Titular e Ronaldo Aparecido Silva Suplente, Representante
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Judésio Borges Titular,
Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer Diego
Beraldo Titular e Thais Francine Christino Suplente, Representante
da Secretaria Municipal de Esportes Leonardo Pires Ripoli Suplen-

te, Representante da Secretaria Municipal da Educação Valderi da
Silva Suplente, Representante do Setor de Bares e Restaurante
Viviane Ferreira Souto Titular, Representante dos Transportes Turísticos Paulo Rogério Ferreira dos Santos Titular, Representante
dos Bacharéis em Turismo Ricardo Augusto Lopes Titular, Representante da AREA Laura de Salles Ribeiro Titular, Representante
do Sindicato Patronal Rural Pedro Guazzelli Filho Titular, Representante Preservação e Defesa do Meio Ambiente Vilma Zanluchi
Titular, Representante dos Artistas Plásticos Rita de Cássia Hoffmanu Dias Titular e
Nair O. S. Vendramini Suplente, Representante dos Artesões Vera
Lucia Takeda Clemente Titular e Maria Ramos Magnani Suplente,
Representante da Impresa Bianca Maitan Sanches Araujo Titular,
convidados Fernanda Fogaça dos Santos e Rosângela Oliveira.
O atual Presidente eleito Romualdo Fontes parabenizou a atuação
da gestão anterior e agradeceu a todos os presentes pelos votos
recebidos e pela confiança na nova diretoria. Nada mais a declarar foi encerrada a reunião às 20 horas e 05 minutos, a qual será
assinada pela 1ª Secretária Vilma Zanluchi e pelo Sr. Presidente
Romualdo Fontes.
Vilma Zanluchi			

Romualdo Fontes

CONVOCAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 087/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na
Ci 536063/2019-SMS, convoca os classificados do Concurso Publico 001/2019, homologado através do Decreto nº 5494/2019, de 24
de Maio de 2019, publicado em 24 de Maio de 2019, no Semanário
Oficial, para o emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE – USF IX DR ROBERTO M. FELISBERTO- MARIO EMILIO BANWART, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das
8:00 as 16:00 hs, para orientação do procedimento admissional,
exames médicos e entrega da documentação exigida para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
01º
MANOEL LOMBARDO FRAGOZO
02º
PATRICK ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA
04º
LUANA ARAUJO
06º
DAIANE SILVERIO
08º
MACLEI APARECIDA DE ALMEIDA LIMA
OBS: 03º, 05º e 07º classificados- reprovados
Estância Turística de Avaré, aos 09 de Agosto de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
ATRIBUIÇÃO
Executa atividades de prevenção de doenças
e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Lei nº
11.350 de 05/10/2006
REQUISITO
(L.C. Nº 234/2018) Ensino Médio completo – residir na área da
comunidade em que atuar desde a data da publicação do Edital do
Concurso nº 01/2019:
Rua Álvaro Dias da Fonseca, Rua Ana Virginia Duarte, Rua Aparecida dos Santos Jabali, Avenida Delfina lopes Peres, Rua Domingos Panebianchi, Rua Geni de Souza Trench Silveira, Avenida
Helio Cruz Pimentel, Rua João Tezza Neto, Rua José Ferreira de
Albuquerque Filho, Rua José Luiz de Morais, Avenida José Salim
Curiati, Rua Luiz Sanches Perez, Rua Mario de Almeida Fagundes,
Rua Mateus Augusto Alves Nunes, Avenida Muntaha Barchetti Urrea Lopes, Rua Nairo Hoffman, Avenida tereza Lobo Catib, Avenida
Wilma Ferreira de Maria Valente.
CARGA HORÁRIA 40 (Quarenta) horas semanais / 08 (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
USF IX DR ROBERTO M. FELISBERTO- MARIO EMILIO BANWART
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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)- comprovação
de residir na área de abrangência desde a data do edital nº 01/2019
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 088/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas
na Ci 536063/2019-SMS, convoca os classificados do Concurso
Publico 001/2019, homologado através do Decreto nº 5494/2019,
de 24 de Maio de 2019, publicado em 24 de Maio de 2019, no
Semanário Oficial, para o emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF VIII DR JOÃO CARVALHO- SANTA
ELIZABETH, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional,
exames médicos e entrega da documentação exigida para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
01º
ANDRE ALAN RIBEIRO
03º
ALESSANDRO LOPES SANCHES
04º
JEFFERSON LUIZ CAYRES PEDRO
05º
VANESSA DE CAMPOS
08º
INGRID THAIS DOS SANTOS GOMES
09º
RODRIGO LEANDRO FRANZOLIN0
OBS: 02º, 06º, 07º classificados- reprovados
Estância Turística de Avaré, aos 09 de Agosto de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
ATRIBUIÇÃO
Executa atividades de prevenção de doenças
e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Lei nº
11.350 de 05/10/2006
REQUISITO
(L.C. Nº 234/2018) Ensino Médio completo – residir na área da
comunidade em que atuar desde a data da publicação do Edital do
Concurso nº 01/2019:
Rua Dona Lolita (do nº 20 ao 60), Avenida Emilio Figueiredo (do nº
11 ao 401), Rua João Roberto Kernbeins (do nº 30 ao 100), Rua
Miguel Chibani (do 20 ao 160), Rua Seme Jubran (do 41 ao 160),
Rua Waldemar Lopes Peres (do 21 ao 170), Avenida Salim Antonio
Curiati (acima do nº 1300), Avenida Paranapanema (do 1791 ao
1881), Rua Alfredo Carvalho, Rua Avelino Fernandes, Rua Antonio
Prata, Rua Ammos Contrucci, Rua Antonio Cruz, Rua Anhanguera, Rua Arminda Giraldi Bertolaccini, Rua Abilio J. Curto, Rua Caio
Ferreira, Rua Decio Milanezzi, Rua Djalma Noronha, Rua Deolindo Pereira, Rua Eurico Dias Batista, Rua Fuad Jubran, Rua Fanny
Nader Abad, Rua Fernando Antonio Tamassia, Rua José Miguel
Paixão, Rua Jordão R. Gonçalves, Rua Juliana Alves Esteves, Rua
Luiz Zanella, Rua Mato Groso (acima do nº 3600), Rua Maio Milanello, Rua Pedro Fusco (Fabio Luiz Daffara), Rua Prudente de Moraes, Rua Prof. Macambira, Rua Prof. Zaira Trench, Rua Rodrigues
Alves, Rua Saul Bertolaccini, Rua Soldado Antunes Arruda, Rua
Tonico Boava (acima do nº 880), Travessa Barrocão, Rua Zico de
Castro (acima nº 356), Travessa Coronel Magaldi.
CARGA HORÁRIA 40 (Quarenta) horas semanais / 08 (oito) horas diárias

LOCAL DE TRABALHO
USF VIII DR JOÃO CARVALHOSANTA ELIZABETH
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)- comprovação
de residir na área de abrangência desde a data do edital nº 01/2019
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na
Ci 527410/2019-SMS, e considerando desistência do 04º classificado, convoca os classificados do Concurso Publico 001/2019,
homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de Abril de
2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, para
o emprego público de ENFERMEIRO-PSF, a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 16:00 hs, para orientação
do procedimento admissional, exames médicos e entrega da documentação exigida para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
05º
FRANCIELE PADILHA SECCO
Estância Turística de Avaré, aos 09 de Agosto de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO
Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO
Nível Superior com Graduação em Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA 40 (Quarenta) horas semanais / 08 (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
ESFs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 090/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas
no Ofício nº 451/2019-SME considerando exoneração de Iolanda
Felix Ferreira e Maria Helena de Almeida Mello, classificados do
Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº
5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de
2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega
da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação
Nome
39º
NIVEA MARIA FERREIRA CARDIM
40º
PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES MANHEZ
Estância Turística de Avaré, aos 09 de Agosto de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA
DO CARGO
(L.C. 216/2016)
Compreende as tarefas que se destinam a
atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, recreação, garantindo seu bem estar,
adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional.
REQUISITO
(L.C. 216/2016)
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO COMPLETO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO
CEIs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – conclusão autenticada de
habilitação específica para o magistério ou diploma frente e verso
autenticado de licenciatura plena de pedagogia
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público
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DECRETOS
Decreto nº 5.555, de 31 de Julho de 2019 .

(Reorganiza o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :Art. 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, o Conselho Municipal
do Turismo - COMTUR:
Art.2° - O COMTUR- Conselho Municipal do Turismo é constituído por:
1. Representantes do Poder Executivo
Ronaldo Adão Guardiano - Titular
Reinaldo Severino Souto – Suplente
2. Representantes da Secretaria Municipal de Turismo
Romualdo Fontes – Titular
Cintia de Cassia Batista Brisola - Suplente
3. Representantes da Secretaria da Indústria, Comércio, Ciências
e Tecnologia
Sandra de Fátima Teodoro – Titular
Ronaldo Aparecido Silva - Suplente
4. Representantes da SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Judésio Borges – Titular
Glauco Fabiano Fávaro de Oliveira - Suplente
5. Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer
Diego Beraldo – Titular
Thais Francine - Suplente
6. Representantes da SEME – Secretaria Municipal de Esportes
Adriana pedroso Ferreira Tamassia – Titular
Leonardo Pires Rípoli - Suplente
7. Representante da SME – Secretaria Municipal da Educação
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Titular
Valderi da Silva – Suplente
8. Representantes da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré
Fabiano Rossi – Titular
Regina B. Carozelli – Suplente
9. Representantes da Polícia Militar – 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior
Capitão Rodrigo Augusto Santana – Titular
Tenente Maurício Pedro Santos – Suplente
10 .Representantes da Polícia Civil
Marcos José Gonçalves – Titular
Agnaldo José da Silva- Suplente
11. Representantes do Corpo de Bombeiros de Avaré – PB-02 –
Avaré – SP
2º Sarg PM Alexandre Magno Monteiro – Titular
Cabo PM João Leite Oliveira Junior - Suplente
12. Representantes das Agências de Viagem e Turismo
Marcela Trevizan Mota – Titular
Beatriz Araujo Moreira da Silva - Suplente
13. Representantes do Setor de Hotelaria
Andreia de Fátima dos Santos– Titular
Sandra Scarcelli - Suplente
14. Representantes das Colônias de Férias
Andra Amara de Lima Castilho Junqui– Titular
Em aberto – Suplente
15. Representantes do Setor de Bares e Restaurantes
Viviane Ferreira Souto – Titular
Maria Lucia Leardini –Suplente
16 .Representantes dos Transportes Turísticos
Paulo Rogerio Ferreira dos Santos – Titular
Cristiano Clodoaldo Resende – Suplente
17. Representantes dos Bacharéis em Turismo
Ricardo Augusto Lopes– Titular
Leila Boregas Batista - Suplente
18. Representantes da AREA – Assoc. Reg. Eng., Arq. e Agro. de
Avaré
Laura de Salles Ribeiro – Titular
Jessica Ap. Martins Nogueira – Suplente
19. Representantes da OAB – Subseção Avaré
Celso Paganeli – Titular
Alexandre Kurtz Bruno - Suplente
20. Representantes da ACIA Associação Coml, Indl e Agropecuários de Avaré
Neusa Aparecida Viana Gambini – Titular
Sandra Ferreira Viana Sírio - Suplente

21 .Representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio de
Avaré – SEC
Isabel Cristina Cardoso – Titular
Patrick Yuri Correa– Suplente
22. Representantes do Sindicato Patronal Rural
Ronaldo de Sousa Villas Boas – Titular
Pedro Guazzelli Filho – Suplente
23. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Avaré
Adão Benedito Pereira de Lima – Titular
Isaias Pereira Lima - Suplente
24. Representantes do Movimento Diversidade Cultural
Frederico Correa Peão – Titular
Giovana Sgarbi de Fátima Augusto - Suplente
25. Representante Preservação e Defesa do Meio Ambiente
Vilma Zanluchi – Titular
Luiz Gustavo Gomes - Suplente
26. Representantes dos Artistas Plásticos
Rita de Cássia Hoffmanu Dias – Titular
Nair O. S. Vendramini – Suplente
27. Representantes dos Artesãos
Vera Lúcia Takeda Clemente – Titular
Maria Ramos Magnani - Suplente
28. Representantes da Imprensa Local
Bianca Maitan Sanches Araújo - Titular
José Fernando Theodoro da Silva - Suplente
29. Representantes do CONDEPHAC – Conselho de Defesa de
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Avaré
Ailton Camilo de Souza – Titular
João Herminio Javaro - Suplente
30. Representantes da Terceira Idade
Luiz Henrique Figueiredo - Titular
Maria Célia Moreira - Suplente
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, ficando revogado o Decreto 5.548, de 23 de Julho de 2019.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 31 de Julho de 2019.

OPORTUNIDADE

Curso ajuda
microempreendedor
a organizar negócio
Inscrições para capacitação
gratuita podem ser feitas
no Sebrae de Avaré

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Fundo Social de Solidariedade
Conselho Municipal do Fundo Social de
Solidariedade

Lei Estadual n.º 10.064/68 – Lei Municipal n.º 1.405/83
Lei Municipal n.º 1.669/13
Lei Municipal n.º 1.960/15

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de
Solidariedade de Avaré vem por meio desta CONVOCAR a
todos os membros, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no
dia 16/08/2019 às 9h00 na Sala de Reunião dos Conselhos
Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Doações recebidas;
* Doações realizadas;
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos,
favor comunicar por escrito com antecedência no e-mail: fsocial@avare.sp.gov.br
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 09 de agosto de 2019.
Bruna Maria Costa Silvestre
Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo
Social de Solidariedade de Avaré

O Sebrae de Avaré está com inscrições abertas para o curso gratuito “Super MEI - Organize seu negócio”. As aulas serão realizadas nos
dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro, das
18h30 às 22h30, no Sebrae Aqui.
Com duração de quatro dias, o curso visa auxiliar o microempreendedor individual (MEI) a se
enxergar como empresário e a organizar o seu
negócio.
Na primeira aula, o participante tem contato com experiências de sucesso. Em seguida,
haverá uma oficina sobre como desmistificar
os custos e gastos de uma empresa e ajudar o
empresário a determinar, de maneira correta, o
preço de venda de produtos ou serviços.
A terceira oficina versa sobre fluxo de caixa
para auxiliar o empresário na tomada de decisões. Para fechar o curso, o MEI terá noções de
marketing digital e das possibilidades de venda
online.
Serviço
O Sebrae Aqui atende na Casa do Cidadão,
que fica na Rua Bahia, nº 1580. Inscrições e informações pelo telefone 0800-570-0800 ou (14)
3732-0747.
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CAMPANHA

Natal Sustentável vai
construir enfeites com
material reciclável
Casa de Artes e Artesanato e
Secretaria da Educação vão
arrecadar garrafas PET
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré deu
início à campanha Natal Sustentável. O objetivo
é arrecadar garrafas PET que serão utilizadas na
construção de árvores natalinas sustentáveis, chamando atenção para o descarte desenfreado e seu
impacto sobre o Meio Ambiente.
A iniciativa é uma parceria entre a Casa de Ar-

tes e Artesanato “Floriza Souto Fernandes”, ligada
à Secretaria Municipal da Cultura, e Secretaria Municipal da Educação.
Enquanto a primeira é responsável pela realização, esta última vai cuidar da arrecadação do material. As doações, no entanto, também já podem ser
enviadas para a Casa de Artes e Artesanato.
A princípio, os enfeites sustentáveis ficarão em
exposição no bosque do Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC), na própria Casa de Artesanato e na rotatória próxima ao Parque Fernando
Cruz Pimentel (Emapa).
A Casa de Artes e Artesanato fica na Rua Rio

MEIO AMBIENTE

Grande do Sul, nº 1793. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3711-2586.

IPTU Verde garante desconto de
até 15% a imóveis sustentáveis
Habitação deve ter sistema de captação e reúso de
água e utilizar aquecimento
solar, entre outros requisitos
Contribuintes responsáveis por imóveis sustentáveis podem obter desconto de até 15% no
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).
É o que prevê o Programa IPTU Verde. Para
uma habitação ser considerada sustentável, o
morador deve dotá-la de sistema de captação e
reúso de água, aquecimento hidráulico, elétrico
ou solar, calçadas verdes e de construções ou
ampliações com material sustentável, além de
coleta seletiva.

O interessado em obter o benefício tributário
deve protocolar o pedido com justificativa até o
dia 30 de setembro.
O requerimento deve conter os dispositivos
sustentáveis implantados na edificação e documentos comprobatórios. O usuário também
precisa estar em dia com as obrigações tributárias municipais.
O pedido é acompanhado da cópia do cadastro
imobiliário no município, cópia de certidão negativa de débitos municipais, cópia do CPF e RG ou
procuração, quando for o caso.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é
a responsável pela emissão do parecer conclusivo sobre a concessão ou não do beneficio. A
renovação do pedido deverá ser feita anualmente.

