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ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 015 de 22 de agosto de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 015 de 22 de agosto de 2018.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, nos ter-
mos do Decreto nº. 5134 de 11 de abril de 2018, CONVOCA os 
seus agentes públicos ocupantes de cargo, função ou emprego 
público, independentemente de estarem afastados, licenciados ou 
cedidos com ou sem ônus, a qualquer órgão da União, do Estado 
ou de outros Municípios, ou ainda em férias ou licença prêmio; os 
Secretários Municipais, os aposentados e pensionistas que rece-
bam seus proventos dos Cofres da Administração Direta; o pessoal 
admitido por tempo determinado, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal; e conselheiros tutelares, abaixo relacionados 
para participarem do Recadastramento Funcional.
Os convocados deverão comparecer no Paço Municipal situado à 
Praça Juca Novaes, 1169, Centro, na sala da Controladoria do Mu-
nicípio, na data e horário abaixo indicados.
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

RESOLUÇÃO n.º 007/2018, 13 de Julho de 2018. 
(Dispõe prorrogação de prazos constantes do Anexo VI – Calen-

dário (Cronograma) constante do Edital FUMCAD, Resolução 
001/2017)

CLÓVIS RODRIGUES FELIPE, Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, usando das suas atribui-
ções que lhe são conferidas na Lei Complementar n.º 150/2011.
Resolve:
Artigo 1º – Ficam prorrogado os prazos previstos no Anexo VI – Ca-
lendário (Cronograma) constante do Edital 001/2017 – FUMCAD, 
publicado pela Resolução 005/2018, tendo em vista solicitação da 
Comissão de Análise e Monitoramento e deliberação do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de 
meio eletrônico:

13/06/18 - Publicação da Comissão de Análise e Monitoramento
15/06 a 24/07/18 - Análise dos projetos pela comissão
25/07/18 -  Comissão de Análise – Entrega do relatório final dos 
projetos 
26/07/2018 - Reunião ordinária CMDCA para aprovação dos projetos
28/07/2018 - Publicação dos projetos aptos e inaptos
30/07 a 03/08/18 - Interposição de recursos
06/08 a 08/8/18 - Análise dos recursos se houver
09/08/2018 - Reunião Extraordinária CMDCA aprovação dos resul-
tados dos recursos
11/08/2018 - Publicação final dos projetos aptos após recursos
 Até 17/08/18 - Apresentação de documentos para assinatura das 
Parcerias.
20 a 24/08/18 - Assinatura das parcerias

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Estância Turística de Avaré, aos 13 de Julho de 2018.

Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA

Gestão 2017-19

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

RESOLUÇÃO CMDCA  N° 008/2018
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da 
Estância Turística de Avaré - CMDCA no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº150 de 2011, em reu-
nião ordinária realizada em 26 de julho de 2018, na sala dos Con-
selhos localizada na Rua Piauí, 1388, Centro – Avaré, nos termos 
do Art 10, § 3º do Edital FUMCAD 01/2017, passou a deliberar so-
bre o parecer apresentado pela comissão de análises, na seleção 
dos projetos apresentados em atendimento ao EDITAL FUMCAD 
001/2017, e levando em consideração que:
1. A Comissão de Análises, nomeada conforme Resolução nº 
006/2018 – CMDCA de 07Jun18,  após receber os projetos apre-
sentado pelas entidades, conforme  lista de projetos inscritos, pu-
blicada no Semanário de 22 de dez 17,  realizou 3 reuniões nos 
dias 03, 17 e 24 de julho para analisar os projetos, conforme atas 
elaboradas, apresentou o relatório final emitindo parecer declaran-
do que os projetos se encontram aptos a receber recursos para sua 
implementação.
2. Após a apresentação do Relatórios Final da Análise Técnica, re-
alizada pela Comissão, nos termos do Art 11do Edital FUNCAD 
01/2017, o presidente do Conselho submeteu todos os projetos 
selecionados à deliberação dos conselheiros presentes à reunião, 
a seguir nomeados,  os quais foram aprovados por unanimidade 

para receberem os recursos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FUMCAD): Alexandra P. A. Homem de Mello, Beatriz 
Bento Viana (Suplente), Conceição Aparecida Melenchon Rubio, 
Fernanda Guerreiro Alves (suplente), Gabriela Gomes Ramos, Jac-
queline Negrão da Silva Gonçalves, Ricardo Lopes Ribeiro, Tatiane 
Cristina Deolin Suplente), Valderez Aparecida Leal Cortez e Clóvis 
Rodrigues Felipe.
RESOLVE:
Tornar público o Relatório Final da Comissão de Análises de Proje-
to – FUMCAD e a relação de projetos, considerados APTOS, apro-
vados pelos conselheiros do CMDCA, conforme o edital FUMCAD 
– Resolução 001/2017 e Resolução 005/2018 (alteração de Calen-
dário), através da publicação no Semanário oficial do município:
LISTAGEM DE PROJETOS APTOS
Item - Entidade - Projeto
1 - Associação Amigo Solidário
Projeto: “Transformando meu Universo”
2 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré  - APAE
Projeto: “Estimulação Infantil”
3 - Casa Abrigo Masculino
Projeto: “Um dia de diversão”
4 - Colônia Espírita Fraternidade
Projeto: “Primeiro Trabalho”
5 - Fundação Padre Emílio Immoos
Projeto: “Inclusão no mundo digital”
6 - Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juventude de 
Avaré – NOCAIJA
Projeto: “Sala Multicultural NOCAIJA” 
7 - Serviço de Acolhimento Institucional I – Casa Transitória
Projeto: “Kidspace” – “Carpe Diem”
8 - Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Avaré 
– SEARA
Projeto: “Musicalização Infantil”
9 - Voluntários Anônimos de Avaré – VANA
Projeto: “Dançando Sonhos”
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Se-
manário Oficial desta cidade.
Estância Turística de Avaré, em 26 de julho de 2018.

______________________________________
Clóvis Rodrigues Felipe.

Presidente CMDCA
Gestão 2017-19

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente        

    Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

RESOLUÇÃO CMDCA  N° 009/2018
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da 
Estância Turística de Avaré - CMDCA no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Complementar nº150 de 2011, em reunião ex-
traordinária, realizada em 09 de Agosto de 2018, na sala dos Conse-
lhos localizada na Rua Piauí, 1388, Centro – Avaré, nos termos do Art 
13, § único do Edital FUMCAD 01/2017, decidiu manter a relação de 
projetos aptos constante da Resolução nº 07/2018, publicado no Se-
manário nº 867 de 20 de julho de 2018, por não ter havido interposição 
de recursos, após decorrido o prazo estipulado e assim
RESOLVE:
Tornar público a relação final dos projetos, considerados APTOS: 
LISTAGEM DE PROJETOS APTOS
Item - Entidade - Projeto
1 - Associação Amigo Solidário
Projeto: “Transformando meu Universo”
2 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré  - APAE
Projeto: “Estimulação Infantil”
3 - Casa Abrigo Masculino
Projeto: “Um dia de diversão”
4 - Colônia Espírita Fraternidade
Projeto: “Primeiro Trabalho”
5 - Fundação Padre Emílio Immoos
Projeto: “Inclusão no mundo digital”
6 - Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juventude de 
Avaré – NOCAIJA
Projeto: “Sala Multicultural NOCAIJA” 
7 - Serviço de Acolhimento Institucional I – Casa Transitória
Projeto: “Kidspace” – “Carpe Diem”
8 - Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Avaré 
– SEARA



EDIÇÃO 872 | AVARÉ, 24 DE AGOSTO DE 20184
Projeto: “Musicalização Infantil”
9 - Voluntários Anônimos de Avaré – VANA
Projeto: “Dançando Sonhos”
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Se-
manário Oficial desta cidade.
Estância Turística de Avaré, em 09 de Agosto de 2018.

______________________________________
Clóvis Rodrigues Felipe.

Presidente CMDCA
Gestão 2017-19

Edital de Convocação
Eu, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Ser-
vidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, 
convoco, por meio deste edital, todos os trabalhadores filiados da 
cidade de Avaré para Assembleias Extraordinárias marcadas para 
os próximos dias 31 de agosto, SEXTA-FEIRA, (primeira chamada 
às 18h30 e segunda, às 19 horas) e 01 de setembro, SÁBADO, 
(primeira chamada às 09h30 e segunda, às 10 horas) no LARGO 
SÃO JOÃO, centro da cidade, quando estará em discussão a se-
guinte Ordem do Dia: 
- Chamamento para Movimento de Greve; 
- Demais assuntos correlatos.

Leonardo do Espírito Santo
Presidente

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 29/08/2018 
(quarta-feira) às 08:30 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situa-
da na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
- Leitura da Ata;
- Leitura e analise do Ofício n° 07/2018 do GAADC;
- Outros Assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 23 de Agosto de 2018.

Daniele Neres de Araújo
Presidente do CMAS

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

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se 
realizar no próximo dia 28 de agosto de 2018, no Centro Cultural 
Esther Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira 
chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda 
população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Analise do Plano de Cultura (continuação); 
3 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 23 de agosto de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC
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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.020/2017

Ata de reunião ordinária n° 015/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Aos vinte e quatro dias do mês de  
maio de dois mil e dezoito, com inicio às oito horas e trinta minutos, reuniu-se 
este Conselho, na SEMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, sito à Rua Piauí, nº 1388, cidade e comarca de Avaré, estado de São 
Paulo. O Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Fo-
ram apresentados para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 
1) Leitura da ata da reunião anterior, de 03/05/18 que após aprovada foi 
assinada por todos. 2) Recebimento de ofício do GAADC (Grupo de Apoio 
e Assistência aos Direitos da Criança), solicitando  inscrição para certifica-
ção. Foi montada uma comissão, composta por quatro conselheiras: Beatriz 
Bento Viana, Marcela Geraldi Rowe, Fernanda Guerreiro Alves e Marina Ce-
cília Furigo para fazerem visita técnica à entidade, em data a ser definida.  
Também ficou decidido que será feito um relatório com todo o histórico des-
ta instituição e encaminhado ao Ministério Público.  3) Atendendo ao Edital 
do Banco Santander S.A. – “ Amigo de Valor”, apenas a representante de 
entidade de Atendimento de Crianças e Adolescentes VANA - Voluntários 
Anônimos de Avaré enviou o Projeto “Oficina de Informática”. Após análi-
se e verificação das planilhas, ficou decidido que o projeto será devolvido 
para que sejam feitas correções para atender adequadamente o edital. 4) 
Conforme orientação de técnico da SEMADS - Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, não pode fazer parte da Comissão de Avaliação e 
Monitoramento dos projetos apresentados, conforme Edital 01/2017 - FUM-
CAD, integrantes  que representam  entidades de Atendimento de Crianças 
e Adolescentes que apresentaram projetos. Ficou decidido que a Comissão, 
anteriormente formada, será cancelada e será enviado ofício à SEMADS 
solicitando duas técnicas para compor a  nova Comissão de Avaliação e Mo-
nitoramento, juntamente com os Conselheiros Alexandra Príncipe  Aires Ho-
mem de Mello, Fernanda Guerreiro Alves, Marcela Geraldi Rowe e Ricardo 
Lopes Ribeiro. 5) Foi formada a  comissão para organização da Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com os seguintes mem-
bros: para área de Comunicação: Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves e 
Marcela Geraldi Rowe; para área de Metodologia e Relatório: Marina Cecília 
Furigo e Fernanda Guerreiro Alves; para área de Articulação e Mobilização: 
Marina Cecília Furigo e Tatiane Cristina Deolim  e para área de  Infraestrutura 
e Logística: Endrigo Nishihara. Será feito licitação para a contratação de uma 
empresa de consultoria. A data escolhida foi outubro/2018. 5) Para compor 
o CMDCA foram escolhidos o seguinte membros: a conselheira  Alexandra 
Príncipe Aires Homem de Mello, para  Vice Presidente do CMDCA; a con-
selheira Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, para  Primeira Secretária; 
Ricardo Augusto Lopes (suplente) representante da Secretaria da Cultura 
em substituição a  Selma  Montanha de A. Pires Silva (suplente),  Conceição 
Aparecida Melenchon Rubio (titular) e Reginaldo Francisco Dias (suplente), 
representantes da Secretaria Municipal de Esportes em substituição a Adria-
na Pedroso F. Tamassia (titular) e Ronaldo Dias (suplente); Dra. Beatriz Ben-
to Viana (suplente) representante do Setor Privado - OAB, em substituição a 
Maya Lussy (suplente); Márcia Cristina Roldão (suplente), representante da 
Secretaria Municipal de Educação em substituição a Maria Angélica Pereira 
Silvestre (suplente); Marina Cecília Furigo (titular) e Gabriela Gomes Ramos 
(suplente), representantes do Setor Privado – Saúde; Fernanda  Guerreiro 
Paes, representante de entidade de Atendimento de Crianças e Adolescen-
tes Educandário Santa Maria, em substituição a Vera Neiza Garcia Campos 
(suplente) e Tatiane Cristina Deolim representante de entidade de Atendi-
mento de Crianças e Adolescentes NOCAIJA – Núcleo de Orientação e Ca-
pacitação à Infância e Juventude de Avaré, em substituição Karina Bárbara 
Milhorati dos Santos.  Estiveram presentes nesta reunião, conforme a lista 
de presença, os conselheiros: Endrigo Peres Nishihara, representante da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Conceição 
Aparecida Melechon Rubio, representante da Secretaria Municipal de Es-
portes; Marcela Geraldi Rowe, representante da Secretaria Municipal da 
Saúde; Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves, representante de entidade de 
Atendimento de Crianças e Adolescentes; Marina Cecília Furigo (titular), re-
presentante do Setor Privado Saúde; Valderez Aparecida Leal Cortez, repre-
sentante de entidade de Atendimento de Crianças e Adolescentes; Ricardo 
Lopes Ribeiro, representante do Setor Privado - OAB, subseção de Avaré e 
Clóvis Rodrigues Felipe, representante dos Clubes de Serviços – Rotary e 
as visitantes: Fernanda Guerreiro Alves, Tatiane Cristina Deolim e Beatriz 
Bento Viana. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião ás 
onze horas e cinqüenta minutos.  Eu, Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, 
Primeira Secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 
assinada por todos os  presentes.  

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.020/2017

Ata de reunião extraordinária n° 016/2018 do CMDCA - Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aos sete dias do mês de   junho 
de dois mil e dezoito, com inicio às nove horas, reuniu-se este Conselho, 
na SEMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sito à 
Rua Piauí, nº 1388, cidade e comarca de Avaré, estado de São Paulo. O 
Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Foram apre-
sentados para ciência /discussão/aprovação os seguintes tópicos: 1) Leitura 
da ata da reunião anterior, de 24/05/18 que após aprovada foi assinada por 
todos. 2)  A comissão  designada, na reunião de 24/05/18, para fazer visita 
técnica ao GAADC (Grupo de Apoio e Assistência aos Direitos da Criança) 
irá marcar a data da visita e informará ao CMDCA. 3) Recebido o Projeto 
“Oficina de Informática”, encaminhado pela  OSC de Atendimento de Crian-
ças e Adolescentes VANA - Voluntários Anônimos de Avaré, em resposta 
ao e-mail circular divulgando o Edital do Banco Santander a respeito do 
“Programa Amigo de Valor”; colocado em discussão e não havendo outras 
propostas para análise, o plenário do Conselho chegou a conclusão que o 
projeto atende a prioridade definida pelo Conselho de atender crianças com 
alto potencial de risco, através de assistência no contra turno escolar pre-
venindo que as crianças e adolescente fiquem expostas ao uso de drogas, 
maus tratos e evasão escolar, principais problemas que afetam a infância e 
juventude de Avaré, decidindo, por unanimidade, encaminhá-lo conforme ter-
mos do edital citado; também ficou decidido incluir essa proposta no plano de 
Ação e no Plano de Aplicação do Fundo, na hipótese de ser habilitado pelo 
processo de seleção previsto no edital;  4) Apresentada a Resolução CMDCA 
nº 04/2018, elaborada conforme decisão tomada pelo conselho na reunião 
ordinária do dia 24Mai18, que dispõe sobre o cancelamento da Resolução 
02/2018 dos projetos considerados aptos, publicado no Semanário Ed 106, 
de 09/02/2018;  a alteração do Anexo VI constante do Edital FUMCAD, Re-
solução 001/2017 e nomeação da nova Comissão de Avaliação e Monitora-
mento para proferir relatório dos projetos apresentados conforme o edital e 
acompanhá-los, após a formação da parceria e solicitar apoio de dois técni-
cos da SEMADS - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
compor a Comissão de Análise e Monitoramentos dos projetos. 5) Recebido 
o ofício  nº 240/2018ª do Conselho Tutelar solicitando curso de capacitação 
para os conselheiros deste órgão. Ficou decidido que o pedido está incluso 
no plano de atividades do Conselho e será organizado ainda este ano, até 
setembro, através da contratação do  palestrante Luciano Betiate, conforme 
agenda a ser consultada incluído a participação da rede de atendimento; 
previsão de participação entre sessenta e setenta pessoas, ligadas a entida-
des de Atendimento de Crianças e Adolescentes cadastradas no CMDCA e 
de órgãos públicos e privados. Estiveram presentes nesta reunião, conforme 
lista de presença, os conselheiros: Endrigo Peres Nishihara, representante 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Alexandra 
Príncipe  Aires Homem de Mello (titular), representante da Secretaria Muni-
cipal de Educação;  Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves (titular), Tatiane 
Cristina Deolim (suplente), Valderez Aparecida Leal Cortez (titular) represen-
tantes de entidade de Atendimento de Crianças e Adolescentes (Respectiva-
mente Colônia Espírita Fraternidade, Nocaija e VANA); Ricardo Lopes Ribei-
ro (titular), representante do Setor Privado - OAB, subseção de Avaré; Marina 
Cecília Furigo (titular) e Gabriela Ramos Gomes (suplente), representantes 
do Setor Privado Saúde; Clóvis Rodrigues Felipe(titular), representante  do 
Setor Privado: Clubes de Serviços – Rotary  e Sandra A. Greguer, represen-
tante da Secretaria Municipal da Cultura, como visitante. Nada mais havendo 
a tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas e cinqüenta minutos.  
Eu, Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, Primeira Secretária, lavrei a pre-
sente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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DEPOIS

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.020/2017

Ata de reunião ordinária n° 017/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Aos vinte e dois dias do mês de junho 
de dois mil e dezoito, com início às nove horas, reuniu-se este Conselho, 
na SEMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sito à 
Rua Piauí, nº 1388, cidade e comarca de Avaré, estado de São Paulo. O 
Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Foram apre-
sentados para ciência/ discussão/ aprovação os seguintes tópicos: 1) Leitura 
da ata da reunião anterior, de 24/05/18 que após lida e aprovada foi assinada 
por todos.  2) A Comissão de Avaliação e Monitoramento, constituída pelos 
conselheiros: Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello, Marcela Geraldi 
Rowe, Fernanda Guerreiro Alves e Ricardo Lopes Ribeiro e a representan-
te da SEMADS, Priscila Maria Ribeiro, marcaram uma reunião para o dia 
03/07/18, às 13horas, para avaliar os projetos apresentados pelas entidades, 
conforme Edital 01/2017 – FUMCAD. Os integrantes desta comissão foram 
orientados a fazer a eleição do presidente e da secretária logo no início do 
trabalho. 3)  Conferência Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te: será encaminhado através de ofício circular às entidades de Atendimento 
de Crianças e Adolescentes cadastradas no CMDCA e a  órgãos públicos 
e privados, convite para participar da conferência, conforme Resolução 
202/2018 do CONANDA com pedido para informar o número de participan-
tes no evento;  A conselheira Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello ficou 
encarregada de encaminhar o convite para a Diretoria de Ensino de Avaré; 
foi discutido com os conselheiros presentes como organizar a Conferência e 
ficou decidido que será encaminhado  às entidades  a relação dos assuntos  
que constam no documento do CONANDA e cada uma deverá debater dois 
desses temas  com os assistidos, apontar os desafios e  apresentar prévia de 
propostas a serem discutidas na Conferência;  4) Orçamentos para a realiza-
ção da Conferência Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente: o 
Presidente do CMDCA enviou a  duas empresas especializadas, solicitação 
de orçamento para realização da conferência.  5) Ofício do Conselho Tutelar: 
recebido ofício informando os conflitos com a SEMADS em relação a libe-
ração de empenho para custear as despesas com alimentação e transporte 
para deslocamento a outros municípios, no exercício de suas atribuições. 
Ficou decidido que será enviado ofício ao Conselho Tutelar informando que 
de acordo com a Resolução nº 432/2018, do CONANDA, parágrafo 6º, arti-
go 4º, consta que é vedado ao CMDCA efetuar despesas dos conselheiros 
tutelares inerentes ao exercício de suas funções, uma vez que o assunto 
é da alçada da SEMADS. Em contato com a secretaria Érica foi informado 
ao Conselho o encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal para 
legalizar o pagamento dessas despesas. Estiveram presentes nesta reunião, 
conforme lista de presença, os conselheiros: Endrigo Peres Nishihara, repre-
sentante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 
Alexandra Príncipe  Aires Homem de Mello, representante da Secretaria Mu-
nicipal de Educação; Tatiane Cristina Deolim (suplente), representante de 
entidade de Atendimento de Crianças e Adolescentes (NOCAIJA); Valderez 
Aparecida Leal Cortez (titular), representante de entidade de Atendimento 
de Crianças e Adolescentes (VANA); Ricardo Lopes Ribeiro, representante 
do Setor Privado – (OAB, subseção de Avaré); Gabriela Ramos Gomes (su-
plente), representantes do Setor Privado Saúde (APAE); Clóvis Rodrigues 
Felipe, representante  do Setor Privado Clubes de Serviços (Rotary). Nada 
mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas e trinta 
minutos. Eu, Valderez A. L. Cortez, Secretária Ad hoc, lavrei a presente ata 
que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.020/2017

Ata de reunião ordinária n° 018/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Aos vinte e seis dias do mês de julho 
de dois mil e dezoito, com início às nove horas, reuniu-se este Conselho, 
na SEMADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sito à 
Rua Piauí, nº 1388, cidade e comarca de Avaré, estado de São Paulo. O 
Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Foram apre-
sentados para ciência / discussão / aprovação os seguintes tópicos: 1) Lei-
tura da ata da reunião anterior, que após aprovada, foi assinada por todos.  
2)  Contratação de empresa especializada para o curso de capacitação dos 
conselheiros do Conselho Tutelar, do CMDCA e da Rede de Atendimento à 
Crianças e Adolescentes.  O curso está programado para ser realizado no 
Centro Cultural “Esther Pires Novaes”, localizado à Rua Ceará, 1507, Centro 
- Avaré com datas previstas  para 25 e 26/09/2018.  Foi elaborado o Termo 
de Referência e solicitado os orçamentos do material gráfico a serem enca-
minhado ao setor financeiro da SEMADS. 3) Foi apresentado e lido pela Co-
missão de Avaliação e Monitoramento o relatório de avaliação dos projetos 
apresentados pelas OSC – Organizações de Sociedade Civil, conforme Edi-
tal 01/2017- FUMCAD. Também foram apresentadas as atas das reuniões 
realizadas nos dias 03, 17 e 24 de julho/2018.  O Parecer Final foi favorável 
a liberação de recursos para implementação dos projetos. Submetido à apre-
ciação dos membros do Conselho o relatório foi aprovado por unanimidade.  
4) A Comissão composta pelas conselheiras: Beatriz Bento Viana, Fernanda 
Guerreiro Alves e Marina Cecília Furigo, apresentou  relatório por escrito da 

visita técnica  feita ao  GAADC (Grupo de Apoio e Assistência aos Direitos da 
Criança) em 25/07/2018.  De acordo com o relatório, no momento da visita 
havia 23 crianças no local, a atividade ministrada era condizente com a grade 
apresentada no Plano de Trabalho e os espaços físicos são adequados ao 
seu funcionamento. O CMDCA, analisando a documentação encaminhada, 
decidiu não atender ao pedido de inscrição, pois a entidade não apresentou 
a certificação do CMAS, pedido através do ofício 043, de novembro/2017. 
O CMAS não emitiu o certificado porque o estatuto da entidade não está de 
acordo com as normas do Código Civil e da Lei 13019/2014. 5)  Recebido 
ofício do Conselho Tutelar, solicitando férias para a conselheira Jandira da 
Silva André a partir de 03/08/2014. Dada a necessidade de convocação de 
suplente para substituição e diante da exiguidade de tempo, foi solicitado a 
secretária da SEMADS, Adriana Moreira Gomes, adiar o início das férias. 
Estiveram presentes nesta reunião, conforme a lista de presença, os con-
selheiros: Conceição Aparecida Melenchon Rubio, representante titular da 
Secretaria de Esportes; Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello, repre-
sentante titular da Secretaria Municipal de Educação;  Jacqueline Negrão 
Silva Gonçalves e Valderez Aparecida Leal Cortez  representantes titulares  
e Tatiane Cristina Deolim  e Fernanda Guerreiro Dias, representantes suplen-
tes de Entidades Assistenciais de Atendimento Sócio Educativo; Ricardo Lo-
pes e Beatriz Bento Viana, representantes da subseção da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) de Avaré   e Clóvis Rodrigues Felipe, representante 
do Setor Privado: Clube de Serviços (Rotary). Nada mais havendo a tratar o 
presidente encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos. Eu, Jacqueline 
Negrão da Silva Gonçalves, Primeira Secretária, lavrei a presente ata que 
após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Lei nº 2.225, de 21 de Agosto de 2018
Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo de cooperação com 
a União, representada pelo Comando do Exército, por intermédio 

do Comando Militar do Sudeste e dá outras providências.
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 71/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar acordo de co-
operação com a União, representada pelo Comando do Exército, 
por intermédio do Comando Militar do Sudeste, objetivando o fun-
cionamento e manutenção da 13ª Delegacia do Serviço Militar/17ª 
Junta de Serviço Militar de Avaré/SP.
Art. 2º O Acordo de Cooperação faz parte integrante desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão pelas dotações 
orçamentárias constantes do orçamento vigente. 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de Agosto de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LEIS
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DECRETOS



Avaré classifica-se 
para a 2ª fase da Copa 
Infantil do Estado
Data da próxima etapa será 
definida nesta 4ª feira

As equipes de basquete, handebol e natação 
das categorias feminino e masculino, da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer (SEME) se classifica-
ram diretamente para 2ª fase da Copa Infantil do 
Estado. A competição é organizada pela Secretaria 
Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, em parce-
ria com as secretarias de esporte municipais.

O destaque da primeira fase, iniciada no dia 
26 de julho, foi das equipes de futsal masculino 
e feminino. O time masculino Sub-16 enfrentou 
Águas de Santa Barbara no primeiro jogo da 
competição, vencendo pelo placar de 4 x 3. Jogou 
também contra os times de Iaras e Itaí, vencendo, 
respectivamente, pelos placares de 4 x 0 e 5 x 0.

Já a equipe feminina de futsal enfrentou o 
time de Iaras, no dia 14, e o de Itaí no dia 20, 
vencendo os jogos pelos placares de 12 x 0 e 5 
x 4, respectivamente.

As equipes avareenses avançaram para a 
segunda fase do torneio se juntando as outras 
modalidades para a disputa da fase estadual. 
A data dos próximos jogos será definida nesta 
quarta-feira, pelos organizadores em Sorocaba.
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ESPORTES

Avaré enfrentará o 
time de Arandu

A equipe de futsal masculino da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer (SEME), sob o comando 
do técnico Niquinho, estreia na quinta-feira, 30 de 
agosto, na Copa Record 2018, enfrentando o time 
de Arandu. A disputa será às 20h, no Ginásio Mu-
nicipal Kim Negrão.

No dia 5 de setembro, a equipe de Avaré jogará 

No último final de semana, 18, os caratecas da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), 
sob o comando do técnico Clodoaldo, estiveram 
competindo na primeira fase do Campeonato Pau-
lista Escolar de Karatê, em São Bernardo do Campo.

Eduardo Soares da Silva conquistou o 3° lugar, 
na categoria de peso 76 kg, no estilo shiai kumite, 
que é o combate de competição. Já o atleta Cale-

Avaré vai à final do Campeonato 
Brasileiro Escolar de Karatê

be Carozzi também obteve o 3° lugar, na categoria 
de peso até 35 kg, no estilo kata, que é a demons-
tração de movimentos ao adversário. Ele também 
foi o campeão no estilo shiai kumite.

Ambos foram classificados para a final do Cam-
peonato Brasileiro Escolar, que será disputado na 
cidade mineira de Contagem/MG, entre os dias 16 
e 21 de outubro.

 
 
 Futsal da SEME estreia dia 30 na Copa Record 2018

em Ourinhos contra o time da casa. A partida será 
no Ginásio Municipal José Maria Pascoalick (Mons-
trinho), às 21h.

O torneio é uma realização da Record TV, por 
meio da SDS promoções e eventos. O objetivo é 
promover maior intercâmbio esportivo entre os 
participantes e a integração entre os municípios, a 
fim de favorecer o desenvolvimento técnico e táti-
co do futebol de salão. A competição terá a parti-
cipação de 60 times divididos entre as regiões de 
Itapetininga e de Sorocaba.
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GESTÃO

Mostra de animais, 
competições e leilões devem 
ampliar o alcance da feira

 
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré 

deve anunciar nas próximas semanas, o calen-
dário ofi cial da 50ª Emapa. Além das atrações 
musicais comandadas por artistas de grande 
popularidade no cenário nacional como Mari-
lia Mendonça, Gustavo Lima, Zezé Di Camargo 
e Luciano, Luan Santana e Henrique e Juliano, 
a programação prevê realização do Rodeio 
Profi ssional e Amador, além de resgatar a tra-
dição de unir o turismo de recreação com o de 
negócios durante os nove dias de festa.

A exposição de equinos, bovinos e caprinos 
está garantida. Além disso, a Emapa 2018 terá 
dois leilões de grande porte, sendo que um de-
les terá parte da renda destinada à APAE de Ava-
ré. A organização fechou acordo para realizar a 
Queima do Alho e a Queima do Cordeiro já no 
primeiro domingo da feira, dia 2 de Dezembro. 
Competições de conformação como as do Ca-
valo Quarto do Milha, Manga Larga Marchador, 
Appaloosa, Paint e Mini Horse. A mostra de im-
plementos agrícolas também está prevista.

Realizada tradicionalmente em conjunto com 
as competições de rodeios e espetáculos musi-

Emapa 2018 vai resgatar eventos 
voltados ao agronegócio 

cais, os eventos ligados ao agronegócio foram 
“separados” na metade da década passada. Com 
a divisão, eventos distintos foram realizados ao 
longo do período. A proposta do retorno dos 
eventos paralelos é fortalecer a marca Emapa, 
que remonta meio século de tradição e pionei-
rismo, ampliando o seu alcance e resultado para 
todos os envolvidos. Com portões e estaciona-
mento abertos ao público, a 50a edição da feira 
deve se consagrar com um dos maiores eventos 
do gênero no país com entrada franca. Num mo-
delo misto onde a iniciativa privada deve custear 
grande parte das despesas, a Prefeitura de Avaré 
inova ao propor uma grade de shows de ponta 
aliada à realização de negócios agroindustriais, 
os quais, ao mesmo tempo, geram receita extra 
aos cofres municipais.

A Emapa 2018 acontecerá de 1º a 9 de de-
zembro no Parque Fernando Cruz Pimentel. 
A venda de camarotes e de espaços comer-
ciais ficará a cargo da empresa vencedora da 
licitação feita pela Prefeitura, terceirizando a 
gestão desses recursos. Em contrapartida, a 
licitante pagará cerca de R$ 1,1 milhão de 
reais pelo direito de exploração. Serão R$ 
550 mil em dinheiro depositado na conta da 
Prefeitura, mais a montagem e disposição de 
uma série de estruturas do evento como ca-
marotes, rodeio, arquibancadas, tendas, en-
tre outras obrigações previstas no edital.

SAÚDE 

Divulgado o balanço 
da Saúde no primeiro 
semestre de 2018

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou 
o balanço das principais ações desenvolvidas 
pela Prefeitura no setor durante o primeiro se-
mestre de 2018. 

Compra de medicamentos
O estoque de medicamentos da Rede Mu-

nicipal de Saúde e do Pronto Socorro foram re-
gularizados, com a aquisição de medicamentos 
e de materiais descartáveis, através de manda-
do judicial e por recomendação da Comissão 
de Análises de Solicitações Especiais (Case). 

Contratação de médicos 
Foram contratados profi ssionais de diver-

sas especialidades médicas para atuar e suprir 
os atendimentos da Rede Municipal de Saúde, 
sendo 2 ginecologistas, 3 pediatras, 2 cardiolo-
gistas e um otorrinolaringologista. Também foi 
aberto chamamento público para contratação 
e ampliação de profi ssionais para as áreas de 
cardiologia, pneumologia, otorrinolaringolo-
gia, endocrinologia e clínica geral. 

Campanhas 
A campanha de vacinação contra a gripe 

(Infl uenza) abrangeu todas as unidades bá-
sicas de saúde. Também foram feitas campa-
nhas para coleta de Papanicolau (prevenção ao 
câncer do colo do útero) por meio de incentivo 
a consultas médicas (ginecologista a livre de-
manda) com extensão dos horários de funcio-
namento da UBS Bonsucesso. 

Aquisição de veículos 
A frota da Secretaria da Saúde foi ampliada 

com a chegada de mais uma ambulância para 
transporte sanitário. Já, em processo licitatório, 
está prevista a aquisição de 10 veículos, duas 
Vans, uma ambulância e um micro-ônibus. 

Serviços de manutenção 
A Secretaria cuidou da manutenção do La-

boratório Estadual de Planifi cação na USF Dui-
lio Gambini, com a visita de tutores a outras 
unidades de saúde que compõem o Vale do 
Jurumirim. 

Houve também a manutenção de contrato 
com as empresas especializadas na realização 
de exames de ecocardiograma, holter, teste er-
gométrico, ressonância magnética, densitome-
tria e espirometria. 

Deu-se o início das obras para reforma es-
trutural e ampliação do Centro de Saúde I, co-
nhecido como “Postão da Rua Acre”, bem como 
deu-se a retomada das obras para conclusão 
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

Houve a inauguração de duas novas unida-
des de Saúde da Família: USF V Doutor Flávio C. 
Negrão e a Doutor Roberto M. Felisberto. 
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Nesta primeira etapa, 
30 bairros foram atendidos

Desde a última segunda-feira, 20, equipes da 
Secretaria Municipal de Serviços estão percorren-
do diferentes bairros da cidade com o objetivo 
de recolher entulhos e objetos depositados pela 
população. Na operação conhecida como “Limpa 
Bairro”, as equipes com caminhão estão recolhen-
do galhadas, material de construção, ferragem, 
madeira, armários, geladeiras, televisores e até so-
fás velhos. 

Concluída esta etapa, a Secretaria de Serviços 
deve divulgar novo calendário da operação abran-
gendo mais bairros. A Prefeitura reforça a impor-

SERVIÇOS

Limpa Bairro
recolhe entulhos
por toda a cidade

tância da destinação correta de material, evitando 
que sejam jogados em áreas verdes, terrenos, cal-
çada e, principalmente, no canteiro central de ave-
nidas. 

Quem deseja que a Prefeitura recolha armários, 
sofás e galhadas, deve entrar em contato com a 
Ouvidoria Municipal, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h, registrar o pedido e aguardar o prazo 
para que os objetos sejam retirados. Pelo aplica-
tivo Fala Cidadão também é possível fazer o mes-
mo tipo de solicitação até mesmo com o envio da 
fotografia do material. Tudo é muito simples. Em 
questão de minutos a ocorrência será registrada e 
o cidadão receberá automaticamente o número de 
protocolo para acompanhamento. Pode também 
baixar o aplicativo na loja virtual do sistema opera-
cional do celular que usa (IOS ou Android). 
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Termina na próxima sexta-fei-
ra, dia 31 de agosto, o prazo para 
se inscrever na 36ª edição da Feira 
Avareense da Música Popular (Fam-
pop). Até lá, cantores, composito-
res, intérpretes e instrumentistas de 
todo o país podem apresentar suas 
músicas. A inscrição deve ser feita  
pessoalmente na sede da Secretaria 
Municipal da Cultura, pelo correio 
ou pela internet (www.festivaisdo-
brasil.com.br).

As inscrições são gratuitas e cada 
autor ou grupo poderá concorrer 
com até três músicas. O regulamen-
to da 36ª Fampop está publicado 
no Semanário Oficial, edição 868, 
disponível no portal da Prefeitura. 
Dentre as músicas inscritas serão 

EDUCAÇÃO

Inscrições para a 
36ª Fampop encerram-se 

no dia 31

Cerimônia aconteceu 
no Ginásio Kim 
Negrão 

O 53° Batalhão da Polícia Mi-
litar, em parceria com a Secre-
taria Municipal da Educação, 
realizou na última terça-feira, 
21, no Ginásio de Esportes Kim 
Negrão, a formatura de 743 alu-
nos dos quintos anos das escolas 
da Rede Municipal, os quais são 
participantes do Programa Edu-
cacional de Resistência às Dro-
gas (Proerd).

Durante a cerimônia, houve 
o juramento dos alunos que ex-
pressaram o “compromisso de fi-
car distante das drogas e da vio-
lência”. As estudantes da EMEB 
Fausto dos Santos Rodrigues 
fizeram uma apresentação de 
dança com acompanhamento da 
professora de educação física, Li-

Proerd forma cerca de
750 alunos da Rede Municipal

diane. Também foram sorteados 
uma bolsa de estudos do Colé-
gio Tyto Alba, bem como uma bi-
cicleta doada pela Mendes Bike. 

O evento contou com a pre-
sença das autoridades da PM, do 
Exército, secretários municipais, 
diretores, coordenadores, pro-
fessores e da equipe técnica da 
Secretaria Municipal da Educa-
ção.

Sem drogas e sem violência 
O Programa Educacional de 

Resistência às Drogas é uma ini-
ciativa em que os policiais mili-
tares, fardados e devidamente 
treinados e com material próprio 
(livro do estudante, camiseta e di-
ploma) desenvolvem um curso de 
prevenção as drogas e a violência 
na sala de aula, segundo a fonte 
Proerd Brasil. Em Avaré, os alunos 
das unidades escolares são orien-
tados pelos instrutores Adenilson 
e Sorba.

selecionadas 24 composições, que 
irão se apresentar nos dias 12, 13, 
14 e 15 de setembro, no Auditório 
Elias de Almeida Ward, no Centro 
Cultural Esther Pires Novaes.

Premiação
De acordo com o regulamento 

da Fampop 2018, para as 12 mú-
sicas classificadas para a final do 
festival, na noite de 15 de setem-
bro, serão distribuídos os seguin-
tes prêmios: 1º lugar (R$ 4.500,00); 
2º lugar (R$ 2.000,00); 3º lugar (R$ 
800,00); Melhor Música Instrumen-
tal (R$ 500,00); Melhor Intérpre-
te (R$ 400,00); Melhor Letra (R$ 
400,00) e Melhor Música Avareense 
(R$ 400,00).
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LEGISLATIVO

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

20 de AGOSTO de 2018

MOÇÃO
Moção de Aplausos e Congratulações

Antonio Angelo Cicirelli-Presidente, e outros
-sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES ao 
Radialista CLÓVIS ANTONIO GUERRA pelos relevantes serviços prestados 
à imprensa da nossa Avaré, através da Emissora “Rádio Avaré”, a mais an-
tiga do município, atuando desde 1948 até a presente data. Requeiro ainda, 
sejam consignados os presentes votos também à enorme contribuição do 
homenageado à Cultura Avareense, posto que o mesmo esteve durante vá-
rios anos não só integrando a organização, bem como a apresentação da 
FAMPOP – Feira Avareense de Música Popular.  Ficam aqui re-
gistrados as nossas Congratulações e eterna Gratidão do Povo Avareense!

INDICAÇÕES
Flavio Eduardo Zandoná-Vice-Presidente

-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de construir 
banheiros na Praça de Lazer do bairro Vera Cruz, ao lado das pistas de 
Skate e de Bocha.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de implanta-
ção de placas de identificação de “Proibido Jogar Lixo”, nas dependências 
ao lado da Creche Jandira Pereira, no bairro Vera Cruz.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de reparar a 
mesa, bancos e cadeiras do local destinado ao “truco”, da área de lazer dos 
Aposentados do Jardim Vera Cruz.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que, através da Secretaria competente, 
verifique a possibilidade de disponibilizar 1(uma) vagas para estacionamento 
destinadas a cadeirantes em frente a escola PINTANDO O SETE (Rua Pa-
raíba esquina com a Rio de Janeiro). Justificativa: Há uma estudante que faz 
uso de cadeiras de rodas e a Mãe tem grande dificuldade para estacionar 
tendo em vista que a muitas vezes não tem lugar próximo a calçada rebai-
xada para estacionar.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente, que seja 
feita a reparação do Buraco na Rua Ernesto Vendramini defronte ao n 75 
Bairro Jardim São Paulo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente, que seja 
feita a reparação do Buraco na Avenida Manud Sacre esquina com a Rua 
Joaquim Domingues Alves no Bairro Jardim Vera Cruz.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente, que seja 
feita a troca das lâmpadas na Rua Marta Rocha defronte ao n 75 Jardim 
Bonsucesso.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que propicie a implantação de mais 
uma academia nos moldes da já existente na CAIC para deficientes físicos 
com material adequado, para melhor atender as necessidades das pessoas 
portadoras de deficiência física de nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie a instalação de um redutor de 
velocidade/lombada no Bairro Vivenda do Solemar na Avenida principal.
-por meio do setor competente, para que seja oficiado considerando o Códi-
go Civil no art. 98, “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes 
às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particula-
res, sejam qual for a pessoa a que pertencem. O passeio público é um bem 
público e pertence ao patrimônio do Município. É um elemento de infraestru-
tura que compõem o Sistema Viário no perímetro urbano, assim como a pista 
de rolamento onde trafega os veículos motorizados. A calçada de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro é parte da via, normalmente segrega-
da e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e quando possível, à implantação de mobiliários 
urbano, sinalização, vegetação de outros fins. Dessa maneira solicitamos 
que tome providências urgentes, na reconstrução e regularização da calçada 
em torno de toda Creche Santa Elizabeth, nas áreas onde existir o passeio 
público facilitará para o transeunte utilizar mais a calçada evitando transitar 
no meio-fio. Considerando que, estamos falando também da segurança das 
crianças que frequentam à Creche, pois são obrigadas junto com seus pais 
ou responsáveis que os levem e pegam na entrada e saída à andarem pela 
rua em um horário de grande movimento de veículos o que pode ocasionar 
sérios acidentes.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do passeio público co-
berto por mato na Rua Fernando Antonio Tamassia confluência com Rua 
Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de estabe-
lecer uma parceria coma Clínica Multi Neuro que trabalha com Autismo, com 
na finalidade de minimizar o número de crianças autistas do Município que 
estão sem atendimento no Centrinho por falta de profissionais.

-por meio do setor competente, providencie uma Equipe de Atendimento 
para consultas e atividades para os pacientes AD (álcool e drogas) no CAPS 
no sentido de ajudar e minimizar os problemas desses usuários.
-por meio do setor competente, providencie reparos e higienização nos sani-
tários dos Postos de Saúde/UBS/USF dos bairros de nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie a troca de lâmpada queimada na 
Rua Mato Grosso/Centro em frente aos números 231 e 440.
-por meio do setor competente, providencie material para fazer curativo nos 
pacientes na Unidade Básica de Saúde Dr. Aristides Guerra Aguiar, os pa-
cientes não podem ficar sem o referido material, pois é necessário que estes 
procedimentos sejam realizados.
-por meio do setor competente, para que realize em caráter de urgência ser-
viços de manutenção na pública ao redor de toda à Creche Santa Elizabeth, 
precisamente nas Ruas São Pedro, Juscelino Kubitschek, Santa Elizabeth e 
Avenida Paranapanema, estas vias citadas, apresentam erosão e buracos 
nas ruas com lajotas soltas e paralelepípedos deslocados provocados pelas 
raízes de árvores, muitas das árvores necessitam ser podadas e está ma-
nutenção ser constante. Se faz necessário estes serviços, pois com o cres-
cimento dos galhos, às árvores acabam entrelaçando nos fios de energia 
elétrica que cruzam por cima da rua proporcionando perigo de curto na rede, 
alguns galhos alcançam os fios do outro lado da rua, que no período noturno 
deixa a localidade muito escura, causando insegurança aos moradores pró-
ximos e as pessoas que passam pelo local.
-por meio do setor competente, providencie com urgência um Psicólogo para 
atender os pacientes do CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) para aten-
dimento das 08:00 até às 17:00 horas. Considerando, que a única psicóloga 
do local, que atende duas horas por dia e os pacientes estão sendo preju-
dicados por isso.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de insta-
lar Radares Fotográficos nos locais mais críticos de nossa cidade, em razão 
da alta velocidade que motos, carros e ônibus transitam colocando em risco 
nossa população.
-por meio do setor competente, providencie reparos no prédio do CAPS II, 
localizado na Rua Goiás, que está com pisos inacabados, assoalhos soltos 
sem condições dos pacientes receberem qualquer tipo de atendimento.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência um re-
dutor de velocidade/lombada na Rua Higino Rotelli, tendo em vista que é um 
declive e os motoristas descem em alta velocidade.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Pedro Villen/Bairro Ipiranga.
-por meio do setor competente, providencie com urgência a implantação de 
um redutor de velocidade ou lombada na Rua Valdomiro Dias de Camargo, 
aonde o trânsito está insuportável.
-por meio do setor competente, providencie iluminação na Rua Wellington 
Paula Assis, moradores procuraram essa vereadora para que interceda junto 
ao Executivo e à CPFL.
-por meio do setor competente, providencie um TO (Terapeuta Educacional) 
no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial).
-por meio do setor competente, para que estudem possibilidades de melho-
rar o fluxo do trânsito na área central de nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência um tra-
balho junto à população conscientizando sobre a valorização da vida e pre-
venção ao suicídio através de realização de fóruns, debates e seminários 
com a ajuda do CVV (Centro de Valorização da Vida).
-por meio do setor competente, providencie vistorias nos imóveis fechados 
para que haja controle da proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Francisco Barreto de Monte Neto
-para que através do setor competente, providencie troca de lâmpadas na 
Rua Paulo Costa de Oliveira, no Bairro São Rogério II, defronte ao nº 447, 
bem como em toda a via, pois, toda a extensão da referida rua encontra-se 
às escuras.
-para que através da Secretaria Municipal de Serviços, providencie manu-
tenção da estrada que dá acesso à Colônia da Caixa econômica Federal, 
posto que a mesma encontra-se intransitável pois, nesses dias pp. de chuva, 
causou sérios transtornos aos funcionários daquela instituição fazendo com 
que muitos fossem impedidos de chegarem ao trabalho em alguns dias.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que por meio do setor 
competente, para que providencie com caráter de URGENCIA, a troca de 
lâmpadas na Rua Mato Grosso, nº 2291, localizado no Bairro do Braz.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que por meio do setor 
competente, para que providencie com caráter de URGENCIA, a troca de 
lâmpadas na Rua Joselyr Moura Basto, nº 396, localizado no Bairro Jardim 
São Paulo.

Roberto Araujo
- para que através do Departamento competente providencie a capinação de 
mato alto e a retirada de lixo e entulhos depositados ilegalmente no terreno 
baldio ao lado do número 1.255 – Bairro: “Centro”, podendo servir como pro-
liferação de animais peçonhentos, prejudicando a saúde pública. Segue em 
anexo, fotos do citado local.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ROSA BOVINO DE MOURA ROCHA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CLOVIS STERSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CARLOS AUGUSTO GUIDO.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor AMANDO MACHADO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ PESSOA SOBRINHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CARLOS ALCKMIN MASCARO.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine os respectivos setores a encaminhar a esta Casa de 
Leis a documentação requerida, quais sejam, à Secretaria Municipal de 
Obras para que encaminhe  cópia integral do Projeto inicial da pavimenta-
ção da Avenida Paulo Henrique Contrucci (objeto da Concorrência Pública nº 
009/2018) com as devidas alterações se houveram; cópia integral do Projeto 
o qual determinou a alteração dos postes de seus respectivos lugares na 
referida avenida; cópia da solicitação da prefeitura à CPFL – Cia Paulista de 
Força e Luz – para tais alterações na mesma; ao setor de Licitações para 
que encaminhe cópia integral da citada Concorrência Pública nº009/2018 e 
ao DECON – Departamento de Convênios da Prefeitura para que encaminhe 
cópia do convênio com o devido valor do repasse da verba. Requeiro ainda, 
seja encaminhada cópia ao Ministério Público local para que seja dada ciên-
cia do presente.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
considerando declarações de Vossa Excelência em um programa de rádio 
local na semana pp., para que responda a esta Casa de Leis acerca do 
contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Sâmor Promoções Artísticas 
S/C Ltda, de onde é oriundo o valor de R$1.100.000,00(hum milhão e cem 
mil Reais) que será repassado pela mesma ao município, se no contrato, em 
sua Cláusula Quarta, consta o valor de R$500.000,00(quinhentos mil Reais). 
Requeiro ainda, seja oficiado à Tesouraria do Município para que envie a 
esta Casa de Leis cópia do extrato o qual comprove a Ordem de Crédito 
efetuado pela supracitada empresa à municipalidade.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Judésio Bor-
ges, para que nos informe se existe um controle de prevenção ao mosquito 
da dengue no cemitério municipal. JUSTIFICATIVA: Passamos por período 
de muitas chuvas no município e sabemos que o cemitério municipal sempre 
foi uma preocupação em foco de larvas de mosquitos e mesmo com um 
período de frio as larvas sobrevivem e com a chegada do calor o local pode 
se tornar um grande foco de mosquitos. 
-que sejam consignados votos de APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à 
Faculdade EDUVALE, na pessoa do seu mantenedor Dr. Claudio Mansur 
Salomão e à comissão organizadora, de mais uma edição da SEMANA JU-
RIDICA, realizada do dia 14  a 17 de agosto, que contou com a presença de 
palestrantes de renome com o principal objetivo de ampliar o conhecimento 
dos discentes na área de Ciências Jurídicas, bem como inseri-los nos princi-
pais campos de debate que estão presentes no contexto social.
-que seja oficiado oficiado  ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, por meio do setor competente, para que nos informe, se a 
área divulgada no semanário datado do dia 17 de agosto de 2018, faz parte 
do perímetro urbano da cidade, ou se existe um projeto adequando o mesmo 
às normas do Plano Diretor, já que pelo divulgado existe a intenção de na 
mesma área incluir perímetro industrial e residencial.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que nos informe, como foi a aquisição da área divulgada no semanário data-
do do dia 17 de agosto de 2018, o valor investido pela Prefeitura pela aqui-
sição e encaminhe cópia de todo o processo de aquisição com informações 
detalhadas da área. JUSTIFICATIVA: Este vereador recebeu a denúncia que 
havia problemas com relação ao antigo dono da área e uma dívida que pode-
ria prejudicar os tramites de legalidade na aquisição da mesma.
-que sejam consignados votos de APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à 
Colônia Espirita Fraternidade pela realização do 2.º Treino da Fraternidade 
realizado no último domingo dia 19 de agosto com o objetivo de arrecadar 
valores que serão revertidos na aquisição de 200 pares de tênis para as 
crianças assistidas pela instituição. Os votos se estendem a todos os envol-
vidos na organização e a todos os participantes.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
-que seja oficiado à CPFL, para que a mesma esclareça este Legislativo, 
acerca dos postes instalados na estrada que faz a ligação entre o Conjun-
to Habitacional Água Branca e o bairro Vila Esperança se foram colocados 
de forma correta, se houve necessidade de nova adequação e quais outras 
intervenções foram necessárias fazer por ocasião da implantação de asfalto 
naquela região.
-que seja oficiado a AREA, Associação Regional dos Engenheiro, Arquite-
tos e Agrônomos de Avaré, para que verifique a possibilidade de que seja 
realizado uma perícia técnica na obra de asfaltamento da ligação dos bair-
ros Plimec e Vila Esperança, realizado por engenheiros dessa conceituada 
Instituição, pessoas essas, de fora da Administração Pública, haja visto a 
denúncia que as medidas laterais e a espessura do asfalto ali colocado, esta-
riam, em tese, fora dos padrões constantes do contrato com a empresa TMK. 
Com o intuito da preservação do bom uso do dinheiro público, cumprindo o 
papel constitucional do vereador, solicito os bons préstimos dessa Associa-
ção nessa fiscalização.
-que seja oficiado a Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento e 
Transporte e Comutran para que estudem a possibilidade da construção de 
uma rotatória no cruzamento da Rua Dico Mercadante com a Avenida Dr 
Miguel Coutinho, no bairro Jardim Paineiras, (em anexo uma foto antes da 
obra) tendo em vista que após as obras de duplicação da SP 255, todo o flu-
xo da Miguel Coutinho é direcionado à direita, para a Rua Dico Mercadante, 
conforme sinalização horizontal, porém, como de costume, os veículos que 
desejam se deslocar sentido bairro São Judas, fazem a conversão à esquer-
da, o que, “em tese” seria proibido, conforme pode-se observar até pelas 
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marcas de pneus na pintura de solo. Quem vem do bairro São Judas, sentido 
Paineiras também é conduzido a acessa a Miguel Coutinho, sendo “em tese” 
proibido de seguir em frente. Uma rotatória nesse local resolveria todo esse 
problema. Segue em anexo fotos de antes e depois da obra.
-que seja oficiado à Procuradoria Municipal e ao Setor de Tributação para 
informem, através de relatórios, a esta Augusta Casa de Leis, os seguintes 
questionamentos: 1)Relação dos maiores devedores de impostos do municí-
pio, sejam pessoas físicas ou empresas; 2) Relatório informando a situa-
ção desses devedores, ou seja, se suas dividas estão ajuizadas, ou não; 3)
Relação dos últimos 12 meses, das pessoas físicas ou empresas que paga-
ram somente após esgotadas as negociações, ou seja, recebimentos atra-
vés de ordens judiciais que buscaram esses valores diretamente de contas 
correntes ou por outro meio forçado de pagamento.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regi-
mentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor Roque de Almeida Sampaio ocorrido em 17/08/2018.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, que seja oficiado à Empresa CCR para que seja feira a iluminação 
em baixo do pontilhão do Jardim Paineiras pois a ficam as escuras.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regi-
mentais, para que seja oficiado o CCR SP VIAS para que seja feita a instalação 
de placas de sinalização no Km 1+ 300 metros, da Rodovia SP 245 indicando 
as vias de retorno e a via de acesso a SP 255 pois não há nenhuma placa de 
sinalização tendo em vista que os motoristas estão tendo se confundindo no 
trânsito naquele trecho e podem assim causar graves acidentes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, para que seja oficiado ao Setor competente do DER que no Km 
1, (embaixo do pontilhão da Rod 255) da Rodovia SP 245 para que seja feito 
reparos necessários, pois é um lugar que o fluxo de veículo é imenso e há 
vários buracos no asfalto podendo causar graves acidentes.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Saúde, para que nos informe sobre o trabalho com os familiares dos depen-
dentes químicos.Está sendo realizado algum trabalho com os familiares dos 
dependentes químicos assistidos no CAPS II? Como está sendo realizado 
esse trabalho? De que forma? Quem são os profissionais do CAPS II que 
atuam nesse trabalho? Considerando, que a família dos dependentes quími-
cos precisam ser auxiliados para poderem ajudar seu parente dependente. 
É natural que durante esse processo de recuperação à família vivencie mo-
mentos de muita angústia, portanto os profissionais dos CAPS deverão estar 
preparados para poder realizar um trabalho de ajuda, auxiliando-os nesse 
processo de aceitação e orientação ao familiar do dependente químico. Será 
um trabalho triste, longo, mas de grande valia para contribuir no processo de 
evolução e cura dos dependentes químicos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social, para que nos informe: Que trabalho está sendo realizado com 
os moradores de rua de nossa cidade? Está sento feito um trabalho de orien-
tação para que retornem junto de seus familiares? Considerando, que essa 
vereadora recebeu em seu whatsapp a foto de um morador de rua com a 
seguinte mensagem: “Hoje, em uma oportunidade que tivemos de conversar 
com os moradores de rua de nossa cidade encontramos o Senhor Antonio 
Jorge de Lima, um senhor de 70 anos de idade, da cidade de Ribeirão Preto, 
que há algum tempo vive como morador de rua e não vê seus filhos fazem 28 
anos. A grande vontade do Senhor Antonio é ir para uma Clínica onde possa 
se recuperar do vício do álcool e depois disso rever seus filhos, mesmo que 
seja por uma última vez.” O que será feito para ajudar resolver o problema 
desse morador de rua e de outros que estão em situação de risco nas ruas, 
nas mesmas condições do Senhor Antonio?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Saúde, para que nos explique sobre o Prédio que está funcionando o CAPS 
II – Centro de Atenção Psicossocial, localizado na Rua Goiás. Consideran-
do, que o local não é apropriado para receber pacientes de transtorno com 
dependente químico num local totalmente desapropriado para realizar um 
atendimento individual e ainda existe casos de portadores de deficiência 
física que não tem condições de se locomover com o assoalho solto, total-
mente desapropriado para atender os munícipes. Considerando, que uma 
funcionária do CAPS II já caiu, e a referida funcionária é portadora de defi-
ciência física, a qual tropeçou no assoalho solto resultando em uma fratura 
do úmero. Essa funcionária não passa bem e teve que colocar uma prótese 
de aço cirúrgico. Quais providências serão tomadas em relação ao prédio do 
CAPS II, que está sem condições de receber pacientes para atendimento, 
em razão dos desgastes em que o referido prédio se encontra, o que poderá 
ocorrer mais acidentes?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Educação, para que nos informe sobre a Progressão Funcional dos Profes-
sores. No dia 16/08/2018 essa vereadora recebeu a seguinte mensagem 
de uma professora: “Adalgisa, você como vereadora representante dos pro-
fessores em nossa cidade não conseguirá nos ajudar para que o Prefeito 
solicite ao RH o IMPACTO FINANCEIRO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
e nós... Professores, que já deveria ser publicado em março de 2017. Por 
favor, nós ajude; você como professora entende os nossos problemas, nos-
sa luta. Desde já, somo gratos.” Como o Senhor Prefeito nos explica sobre 
essa situação? Como fica o reajuste dos professores, se em seu Plano de 
Governo o senhor colocou: “Quero elevar ao máximo o salário de todos os 
professores, reconhecendo o desempenho que fazem para a Educação do 
nosso Município. Estenderei esse reajuste e aumento salarial a todos os pro-
fissionais da Educação.” Será somente promessa de Campanha, ou será 
cumprido Sr. Prefeito?

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal da 
Educação, reiterando o Requerimento nº 647/2018, até o presente momento 
sem resposta; para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes infor-
mações. Quando será realizada à entrega dos uniformes escolares dos alu-
nos da Rede Municipal de Ensino? Quais providências serão tomadas para 
agilizar a entrega dos uniformes? Considerando, que estamos finalizando o 
primeiro semestre letivo e até a presenta data os alunos não receberam o 
uniforme, solicitamos urgência na entrega dos mesmos.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR DO PARQUE 
INDUSTRIAL “Alessandro Rios, aqui no Parque Industrial Jurumirim, tem um 
terreno da prefeitura, onde moravam as famílias retiradas para o Bairro Mario 
Banwart, que precisa de cuidados. Há uns 5 anos está abandonada. Há um 
tempo atrás, conversei com o ex-secretário de obras do Governo anterior, e 
ele informou que existe um projeto para a construção de uma praça neste 
local. O projeto não saiu do papel pois já faz anos e a prefeitura nem manu-
tenção realiza no local. Tem muito mato alto e animais peçonhentos apare-
cem nas casas vizinhas. Vou mandar umas fotos.” Diante do exposto, solicito 
informações se EXISTE PROJETO VISANDO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 
NESTE LOCAL, bem como se É POSSÍVEL ENCAMINHAR EQUIPE DE 
CAPINAGEM E LIMPEZA, visando proporcionar maior segurança aos mo-
radores do bairro.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Governador do Estado de São 
Paulo com cópia ao Presidente do Grupo CCR SPvias e a ARTESP ao que 
segue:  O município de Avaré recebeu as Obras de Duplicação da Rodovia 
João Mellão (SP 255) em trecho do quilômetro 254 ao 261, sendo construído 
três quilômetros de pistas marginais e três passarelas. Ocorre que estava 
previsto a construção de um viaduto no Km 260+800 ligando o bairro Terras 
de São José ao centro comercial e bancário do município, que por contenção 
de custos foi retirado do projeto, obrigando todos os moradores e visitan-
tes a entrarem necessariamente na rodovia, bem como, o viaduto serviria 
de entrada e saída aos moradores do populoso bairro Brabância e alguns 
outros, facilitando o fluxo de veículos com segurança. Diante do exposto, 
SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA QUE O GRUPO CCR SPVIAS REALIZE 
O PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO KM 260 
+ 800 METROS DA RODOVIA SP 255, no trecho que liga o Bairro Brabancia 
ao Bairro Terras de São José pela Avenida Santa Barbara no município de 
Avaré, onde deverá também estar previsto Passagem de Pedestres, já que 
atualmente os moradores precisam deslocar-se muito longe para conseguir 
atravessar a rodovia.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Governador do Estado de São 
Paulo com cópia ao Presidente do Grupo CCR SPvias e a ARTESP ao que 
segue:O ex-governador Geraldo Alckimim, no dia 23 de outubro de 2017, 
assinou contrato de concessão do lote Rodovias do Calçados, que viabilizará 
investimentos de R$ 5 bilhões em 30 anos, no trecho de 10 rodovias que vai 
de Itaporanga a Franca, beneficiando 35 municípios nos 720km, com previ-
são de 275km de Obras de Duplicação. O único trecho, ao longo dos mais de 
700km, que não consta investimentos em duplicação é exatamente o trecho 
de Avaré, que vai da Rodovia Raposo Tavares até a Rodovia Castelo Branco. 
Diante do exposto, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA QUE O GRUPO CCR 
SPVIAS REALIZE O PROJETO EXECUTIVO VISANDO A DUPLICAÇÃO 
DA RODOVIA SP 255 DO TRECHO DO KM 254 AO KM 238 E DO TRECHO 
DO KM 261 AO KM 288, no trecho que vai respectivamente da Cidade de 
Avaré até a Rodovia Castelo Branco e da Cidade de Avaré até a Rodovia 
Raposo Tavares, garantindo assim, a duplicação total da conhecida Rodovia 
dos Calçados que vai de Itaporanga até a cidade de Franca.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE USUÁRIO DO TABLA-
DO DO CAMPING “Alessandro Rios, estive na passarela do pesqueiro do 
camping e tem um buraco no meio do tablado de concreto, tornando um 
tremendo perigo aos usuários.” Diante do exposto, solicito informações se 
é possível ENVIO DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO VISANDO MELHORIAS 
NO TABLADO DE CONCRETO DO PESQUEIRO DO CAMPING MUNICI-
PAL, tendo como objetivo proporcionar maior segurança aos usuários. Se-
gue foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADORES DA VILA 
OPERÁRIA “Alessandro, nós moradores da Rua Luiz Carlos Monte Bugnoli 
Chaim na Vila Operária estamos com sérios problemas na iluminação, prin-
cipalmente no meu quarteirão. Não sei há quanto tempo, mas as lâmpadas 
dessas luminárias são de fraca luminescência o que deixa a nossa rua extre-
mamente perigosa para os moradores. Peço que sejam substituídas. Ainda 
têm várias outras luzes do poste queimada.” Diante do exposto, solicito infor-
mações se é possível DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA VISANDO AVALIAÇÃO TÉCNICA E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO 
DA RUA LUIZ CARLOS MONTE BUGNOLI CHAIM NO BAIRRO VILA OPE-
RÁRIA, tendo como objetivo proporcionar maior segurança aos moradores 
e usuários do local.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que informe esta Casa de Leis se há algum 
projeto em andamento no sentido de promover manutenção periódica 
das instalações elétricas e hidráulicas das UBSs – Unidades Básicas 
de Saúde e ESFs – Estratégia Saúde da Família. JUSTIFICATIVA: O 
presente requerimento se justifica pelo fato de este vereador ter rece-
bido informações de que tais instalações, principalmente as elétricas, 
nas unidades supracitadas, estão apresentando graves falhas em seu 
funcionamento estando na iminência de sérios acidentes, colocando, 
portanto, em risco não só os usuários bem como pode causar interrup-
ção nos trabalhos das mesmas.

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, para que informe esta Casa de Leis se existe a possibilidade 
de retornar os plantões para todos os finais de semana no IML – Instituto 
Médico Legal da nossa cidade, posto que hoje tais plantões ocorrem a cada 
15(quinze) dias, alternando com a cidade de Botucatu, o que vem causando 
sérios transtornos às famílias enlutadas que têm esperado demasiadamente 
para a liberação dos corpos de seus entes queridos, tendo uma ocorrência 
do corpo ter chegado cerca de 03(três) horas apenas do sepultamento. Tais 
plantões atenderiam também as cidades da região, pois, a grande maioria 
delas fica a uma distância muito maior de Botucatu, sofrendo maiores conse-
quências do que as famílias avareenses.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao setor competente a responder a esta Casa de Leis 
se existe projeto para obras de reparo na Rua Rio de Janeiro, no trecho 
compreendido entre a Avenida Pinheiro Machado e Rua Paraíba, pois, após 
as obras realizadas pela SABESP, esse trecho está com a pavimentação 
de lajotas totalmente irregular, dificultando, principalmente, a locomoção dos 
cadeirantes que não conseguem transitar pelo mesmo, podendo vir a causar 
sérios acidentes para os mesmos.

Ivan Carvalho de Melo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado os responsáveis pelo Departamento de Muni-
cipal de Trânsito (DEMUTRAN), a necessidade emergencial de sinalizações 
de trânsito, na Avenida Major Rangel, em frente ao Supermercado São Ro-
que, onde fora instalado um novo semáforo, que tem acarretado em dificul-
dade aos condutores que pretendem acessar a rua Piauí sentido à SABESP. 
Onde usuários do supermercado estacionam seus veículos, deixando so-
mente uma via de trafegável na avenida, atrapalhando em muito o trânsito 
nos horários de “rush”.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado à empresa Telefônica responsável pelos tele-
fones públicos do município, para que proceda com máxima urgência a mu-
dança de local de um telefone público do tipo “orelhão”, situado defronte ao 
número 108 da Rua Joaquim Domingues Arnes, no Bairro Jardim Vera Cruz. 
Ocorre que agora, o “orelhão” se tornou um obstáculo para o proprietário do 
imóvel localizado no referido endereço. Tendo também em vista que próximo 
ao local localiza – se a creche Jandira Pereira, onde o aparelho telefônico 
público “orelhão” poderia ser instalado já na calçada da creche, acarretando 
em uma facilidade a mais de acesso ao telefone público por parte dos mo-
radores do bairro.

Roberto Araujo
- seja oficiado o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do Departamento competente 
inclua no planejamento do próximo ano, a pavimentação das ruas do Bairro:          
“Barra Grande” que ainda não contam com essa melhoria, tendo em vista 
tratar-se de um sonho antigo dos moradores daquela redondeza.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora FRANCELINA DE MACEDO LUZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DA SILVA VICENTINI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IDELVA PEREIRA LEME SOARES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ANA PAULA ANTUNES DE CAMPOS.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO Nº 17/2018
Referente: Prorrogação por mais 12 meses ao Contrato nº 11/2017 
- Processo nº 14/2017 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 
- ME 
Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para disponibilização de software, plataforma totalmen-
te web, para envio e recebimento de protocolos internos e externos, 
com a possibilidade de até 100 (cem) usuários, e no mínimo 1000 
(um mil) protocolos mês, possibilidade de envio de protocolos por 
e-mail, upload de anexos em diversas extensões, 22 GB de arma-
zenamento, consulta sobre a tramitação e situação dos protocolos, 
para uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado do aditivo: R$ 2.736,00 (dois mil setecentos e trinta 
e seis reais), sendo R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) men-
sais por 12 (doze) meses. 
Data do ajuste: 21/08/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.
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CIRCULAR N º 28/2018- DG
Avaré, 23 de agosto de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
27/08/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 27 de agosto do corrente ano, que tem seu 
início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2018 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Institui o nível e padrão “16” na tabela de vencimentos - 
Anexo IV - E, da Lei Complementar 126/2010, redenomina cargos, 
altera referência/padrão salarial e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 38/2018 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública. (vistas: Ver. Toninho)
2.   PROJETO DE LEI Nº 69/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 668, de 
25 de Novembro de 2004 e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 69/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3.   PROJETO DE LEI Nº 70/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a revogar as Leis Municipais 
nº 832, de 26 de Abril de 2006, nº 848, de 29 de Junho de 2006, nº 
1.821, de 12 de Agosto de 2014, nº 2.176, de 20 de Fevereiro de 
2018 e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 70/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
4.   PROJETO DE LEI Nº 72/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências R$ 9.000,00 - Secretaria Especial das 
Relações Institucionais (c/ SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 72/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 20/08/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Resolução nº 07/2018 
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre alteração parcial do primeiro quadro do Anexo II da 
Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras 
providências..
Projeto de Resolução nº 08/2018 
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre alteração parcial do segundo quadro da Resolução 
386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, da Câmara de Ve-
readores da Estância Turística de Avaré e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 73/2018 
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Altera o artigo 4º da Lei 1338 de 30/03/2010 para inclusão da SE-
MANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABANDONO E MAUS TRA-
TOS DE ANIMAIS, na primeira semana do mês de dezembro.
Projeto de Lei nº 74/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis de propriedade do 
Município, considerados sucatas, inservíveis para a Administração 
Pública, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 75/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Altera o Artigo 9º da Lei nº 841, de 19 de Junho de 2006 e dá outras 
providências.

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 por se 
tratar de fornecimento de cotas de gás, tal quebra de ordem se faz 
necessária para o atendimento das creches , da pre -escola, EME-
Bs de ensino fundamental da rede pública.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 7030, 7031, 7029/2018
Valor: R$ 4.800,00
Avaré, 24 de agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de gerenciamento do projeto “Viva o Largo 
São João”, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Bonaide Ruy de Oliveira
Empenho(s): 7719/2018
Valor: R$ 8.559,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças, tal quebra de or-
dem cronológica é necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços.
Fornecedor: Forttserras Com. De Maq. E Equip. Ltda EPP
Empenho(s): 9444, 9442, 9443, 9445/2018
Valor: R$ 38.281,06
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de bobinas térmicas para 
relógios de ponto biométrico, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para atender os servidores dos diversos setores da 
municipalidade.
Empresa: AC Pereira Informática Eireli-ME
Empenho(s): 3813, 3866, 3862, 3815, 3809, 3808, 3812, 3810, 
3814, 3811, 7555, 5992, 5928/2018
Valor: R$ 895,87
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de monitoramento 
de alarmes, tal quebra de ordem se faz necessária para segurança 
nos prédios da Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Autossocorro Max Ltda – EPP
Empenho(s): 4369/2017, 4309, 4308, 4311/2018
Valor: R$ 927,38
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de cadeiras de banho e mule-
tas, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a popula-
ção de baixa renda assistida por este equipamento.
Fornecedor: Cirupar- Comercio de Equipamentos Medicos Cirurg. Ltda
Empenho(s): 2288/2018
Valor: R$ 2.950,98
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de peito de frango, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Delta Distribuidora Comercial Ltda
Empenho(s): 12530/2018
Valor: R$ 2.778,16
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material odontológico, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Dental Open- Comércio de Produtos Odontológicos
Empenho(s): 1949/2018
Valor: R$ 432,36
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de violão nas Oficinas Culturais 
“José Reis Filho”.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s): 4026/2018
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamento por se tratar de aquisição de pregomin pepti, suple-
mentos alimentícios, medicamentos e leite nan, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Fornecedor: Emporio Medico Com. de Produtos. Cir. e Hosp. Ltda
Empenho(s): 864, 3644, 4274, 7813/2018
Valor: R$ 21.255,82
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de canto coral e teclado nas Ofi-
cinas Culturais José Reis Filho e no Centro Cultural “Esther Pires 
Novaes”.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 3395/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com aulas de Teatro 
nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessário para atender os Projetos de Arte e Cultura.
Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 5570/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de dança infantil, juvenil e melhor 
idade nas Oficinas Culturais “José Reis Filho” e no Centro Cultural 
“Esther Pires Novaes”.
Fornecedor: Igo de Oliveira Brito
Empenho(s): 7023/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 12572/2018
Valor: R$ 10.196,21
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de maestro de 
banda marcial, tal quebra de ordem se faz necessária para a aten-
der a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s): 5741/2018
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de aquisição de baterias estacionárias, 
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção do parque 
de exposições.
Fornecedor: Juvenal Flavio de Moraes Junior ME
Empenho(s): 5876/2018
Valor: R$ 4.560,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de locação de máquinas   multifuncionais a laser, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a bom funciona-
mento dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 9003, 9005, 9006, 9007/2018
Valor: R$ 4.350,48
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 12563/2018
Valor: R$ 1.613,20
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de manutenção corretiva em equipamento 
ventilador mecânico, tal quebra de ordem se faz necessária para 
atender o Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: RMED Tecnologia Medica Ltda ME 
Empenho(s): 19419/2017
Valor: R$ 1.477,00
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de mucilon, tal quebra de 
ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde.
Fornecedor: Saude Integral Produtos Nutricionais Eireli
Empenho(s): 2372/2018
Valor: R$ 907,20
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de impressão do Semanário 
Oficial do Município, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para a publicação de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Empresa Jornalística Jornal Regional S/C Ltda
Empenho(s):4244/2018 
Valor: R$ 2.993,20
Avaré, 24 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 141/18 – PROCESSO Nº. 395/18

COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de feijão cario-
quinha para Merenda Escolar (Escolas e Creches) e preparo de 
refeições aos Internos atendidos nos Equipamentos Municipais as-
sistidos pela SEMADS.
Recebimento das Propostas: 03 de setembro de 2.018 das 14 ho-
ras até 14 de setembro de 2.018 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de setembro de 2.018 das 08h30 min 
às 09h30min
Início da Sessão: 14 de setembro de 2018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/18
PROCESSO Nº. 298/18

Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração re-
munerada do Restaurante e Conveniência do Camping Municipal, 
conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de setembro de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de setembro de 2018 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, 24 de agosto de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº.103/18 – Processo nº. 323/18

Fica adjudicado a empresa WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI ME, 
com valor global de R$ 212.400,00 (duzentos e doze mil e quatro-
centos reais), objetivando a contratação de empresa para presta-
ção de serviços de consultoria e gerenciamento de bens móveis 
motorizados – adjudicado em: 10/08/2018.

Pregão Presencial nº.106/18 – Processo nº. 326/18
Fica adjudicado a empresa BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS MÉDICOS E MATERIAIS PARA SAÚDE EIRELI, com 
valor global de R$ 574.999,98 (quinhentos e setenta e quatro mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), 
referente ao LOTE 01 (ambulâncias) - objetivando a aquisição de 
veículos para as Secretarias Municipais de Saúde, Serviços e Ga-
binete – adjudicado em: 13/08/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
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 as empresas COMER-
CIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, AVAREMED DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, EXEMPLAR-
MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ME-
DICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME e CIAMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, responsáveis 
pelo registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos para atendimento dos pacientes da rede básica municipal, 
relativo ao Pregão Eletrônico n° 066/18 – Processo n° 117/18. 
Homologado em: 10/08/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA as empresas MORIMED COMERCIAL 
EIRELI – EPP e SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de 
equipamentos para o funcionamento do CER II, relativo ao Pre-
gão Eletrônico n° 117/18 – Processo n° 319/18. Homologado em: 
22/08/2.018.

LICITAÇÃO
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Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa AUTOMAR 3R COMÉRCIO E 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, responsável pela aquisição de 
veículos para os ESFs, relativo ao Pregão Eletrônico n° 122/18 – 
Processo n° 344/18. Homologado em: 23/08/2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empre-
sas EL ELYON PNEUS EIRELI ME, referente aos Lotes 01 ao 05 
e 07 ao 11 e PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, 
referente ao Lote 06 – registro de preços para eventual aquisição 
futura de pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção 
de veículos da frota municipal, relativa ao Pregão Presencial nº. 
087/18 – Processo nº. 267/18. Homologado em: 13/08/2.018.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 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 MERCADO ABAVIL LTDA ME, 
referente ao registro de preços para eventual aquisição futura de 
gêneros de padaria para os equipamentos da SEMADS, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 098/18 – Processo nº. 312/18. Homologado 
em: 03/08/2.018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa TALPAC SERVIÇOS EIRELI EPP, referente ao registro 
de preços para eventual contratação futura de empresa para pres-
tação de serviços de locação de máquina com operador, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 101/18 – Processo nº. 321/18. Homologado 
em: 09/08/2.018.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI ME, referente a 
contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria 
e gerenciamento de bens móveis motorizados, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 103/18 – Processo nº. 323/18. Homologado em: 
10/08/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a em-
presa BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
E MATERIAIS PARA SAÚDE EIRELI, referente ao LOTE 01 (am-
bulâncias) - aquisição de veículos para as Secretarias Municipais 
de Saúde, Serviços e Gabinete, relativa ao Pregão Presencial nº. 
106/18 – Processo nº. 326/18. Homologado em: 13/08/2.018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços, Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde e Joselyr 
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré, 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 PROESTE DRACENA 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente aos LOTE 
03 (veículo para a Vigilância Sanitária), LOTE 04 (veículo para o 
Centro de Especialidades Odontológicas), LOTE 06 (veículo para 
Secretaria de Serviços) e LOTE 07 (veículo para o Gabinete), rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 106/18 – Processo nº. 326/18. Homo-
logado em: 08/08/2.018.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP, referente a 
aquisição de toldo túnel para a creche José Maria Porto, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 112/18 – Processo nº. 341/18. Homologado 
em: 17/08/2.018.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 055/18 – Processo nº. 302/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MACOM MALHAS DE 
COMPRESSÃO LTDA, com valor global de R$ 786,00 (Setecentos 
e oitenta e seis reais), objetivando a aquisição de coletes para quei-
mado manga longa sob medida, malha elástica sob medida para 
queimado no ombro, braço direito e tórax, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
16 de agosto de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 062/18 – Processo nº. 330/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à VITALIS LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, com valor global de R$ 5.100,00 
(Cinco mil, cem reais), objetivando a contratação de empresa es-
pecializada responsável pela realização exames de baciloscopia 
pesquisa (bk) de escarro e para atender os pacientes sintomáticos 
respiratórios usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, do Muni-
cípio da Estância Turística de Avaré, para atender às necessidades 
da Secretaria Municipal da Saúde no atendimento das unidades de 
saúde e das penitenciarias, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto 
de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 073/18 – Processo nº. 368/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MARINA APARECIDA 
PEPE POMBAL ME, com valor global de R$ 6.549,60 (Seis mil, 
quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), objeti-
vando a contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 
camisetas diversos tamanhos, com gola careca, manga curta, com 
logos na frente e nas costas, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de agosto 
de 2.018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito e Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 025/18 – Processo nº. 358/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à CIRÚRGICA NEVES 
LTDA, no valor global de R$ 1.608,00 (Um mil, seiscentos e oito 
reais), objetivando a contratação de empresa especializada para 
serviço de manutenção e substituição de peças para correção dos 
ventiladores pulmonares, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de agosto 
de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 027/18 – Processo nº. 370/18
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à LUIZ FERNANDO 
LOPES 33161819896, no valor global de R$ 5.000,00 (Cinco mil 
reais), objetivando a realização de show artístico musical GRUPO 
USKABRAS DU FORRÓ, no dia 12 de setembro de 2.018, no Fes-
tival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2.018, com fulcro no 
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 22 de agosto de 2.018 – Diego Beraldo – Secretário Mu-
nicipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 066/18 – Processo n° 117/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Valor global: R$ 933.369,73 (Novecentos e trinta e três mil e trezen-
tos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos)
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI – EPP
Valor global: R$ 1.697.251,86 (Hum milhão, seiscentos e noventa e 
sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME
Valor global: R$ 799.008,97 (Setecentos e noventa e nove mil, oito 
reais e noventa e sete centavos)
Detentora: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
LTDA
Valor global: R$ 362.527,75 (Trezentos e sessenta e dois mil, qui-
nhentos e vinte e sete reais setenta e cinco centavos)
Detentora: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME
Valor global: R$ 290.266,52 (Duzentos e noventa mil, duzentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
Detentora: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor global: R$ 112.802,73 (Cento e doze mil, oitocentos e dois 
mil, setenta e três centavos)

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos para atendimento dos pacientes da rede básica municipal, con-
forme solicitação da  Secretaria Municipal de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 10/08/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 117/18 – Processo n° 319/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MORIMED COMERCIAL EIRELI – EPP
Valor global: R$ 29.400,00 (Vinte e nove mil e quatrocentos reais)
Detentora: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor global: R$ 6.289,98 (Seis mil, duzentos e oitenta e nove reais 
e noventa e oito centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamen-
tos para o funcionamento do CER II
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/08/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 087/18 – Processo nº. 267/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de 
pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção de veículos 
da frota municipal (Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 e 11).
Valor Global: R$ 1.541.528,80 (um milhão, quinhentos e quarenta e 
um mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).
Detentora: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de 
pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção de veículos 
da frota municipal (Lote 06).
Valor Global: R$ 3.356,66 (três mil trezentos e cinquenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 098/18 – Processo nº. 312/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MERCADO ABAVIL LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêne-
ros de padaria para os equipamentos da SEMADS.
Valor Global: R$ 218.632,50 (duzentos e dezoito mil seiscentos e 
trinta e dois reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 03/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 101/18 – Processo nº. 321/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: TALPAC SERVIÇOS EIRELI EPP
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empre-
sa para a prestação de serviços de locação de máquina com operador.
Valor Global: R$ 496.824,00 (quatrocentos e noventa e seis mil oi-
tocentos e vinte e quatro reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/08/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 055/18 – Processo nº. 302/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACOM MALHAS DE COMPRESSÃO LTDA.
Objeto: Aquisição de coletes para queimado manga longa sob medi-
da, malha elástica sob medida para queimado no ombro, braço direito 
e tórax, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 786,00 (Setecentos e oitenta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 062/18 – Processo nº. 330/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pela 
realização de exames de baciloscopia pesquisa (bk) de escarro e 
para atender os pacientes sintomáticos respiratórios usuários do 
SUS – Sistema Único de Saúde, do município da Estância Turística 
de Avaré, para atender às necessidades da Secretaria Municipal 
da Saúde no atendimento das unidades de saúde e das penitencia-
rias, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 5.100,00 (Cinco mil, cem reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/08/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 073/18 – Processo nº. 368/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARINA APARECIDA PEPE POMBAL ME
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 
camisetas diversos tamanhos, com gola careca, manga curta, com 
logos na frente e nas costas, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde e Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência
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Valor Global: R$ 6.549,60 (Seis mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 025/18 – Processo nº. 
358/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRÚRGICA NEVES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de 
manutenção e substituição de peças para correção dos ventilado-
res pulmonares, conforme solicitação da Secretaria Municipal da 
Saúde.
Valor Global: R$ 1.608,00 (Um mil, seiscentos e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/08/2.018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 027/18 – Processo nº. 
370/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUIZ FERNANDO LOPES 33161819896
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical GRUPO USKABRAS DU FORRÓ, no dia 12 de setembro 
de 2.018, no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 
2.018, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/08/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 122/18 – Processo n° 344/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AUTOMAR 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMO-
TIVOS LTDA 
Objeto: Aquisição de veículos para os ESFs
Valor global: R$ 156.600,00 (Cento e cinquenta e seis mil, seis-
centos reais)
Data da Assinatura do Contrato:23/08/2018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 103/18 – Processo nº. 323/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
consultoria e gerenciamento de bens móveis motorizados.
Valor Global: R$ 212.400,00 (duzentos e doze mil quatrocentos 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 106/18 – Processo nº. 326/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PROESTE DRACENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA
Objeto: Aquisição de veículos para as Secretarias Municipais de 
Saúde, Serviços e Gabinete. LOTES 03, 04, 06 e 07.
Valor Global: R$ 758.817,25 (setecentos e cinquenta e oito mil oito-
centos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 08/08/2018
Contratada: BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
COS E MATERIAIS PARA A SAÚDE EIRELI
Objeto: Aquisição de veículos para as Secretarias Municipais de 
Saúde, Serviços e Gabinete. LOTE 01.
Valor Global: R$ 574.999,98 (quinhentos e setenta e quatro mil no-
vecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 13/08/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 112/18 – Processo nº. 341/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: T. S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP
Objeto: Aquisição de toldo túnel para a creche José Maria Porto
Valor Global: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/08/2018

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO os itens 170 e 399 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
066/18, PROCESSO N°177/18, que tem por objeto que tem por ob-
jeto o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
para atendimento dos pacientes da rede básica municipal, confor-
me preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anulado 
em:24/08/2018. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Contrato n° 324/18, refe-
rente ao CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/18 – PROCESSO Nº 
268/18, que originou a contratação da empresa RKM SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, para a prestação de serviços de 60 (sessenta) 
consultas de Clinico Geral/mês, para pacientes encaminhamos 
pela Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com o artigo 78, in-
ciso XII c/c artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo 
de Rescisão em: 23/08/2.018.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº. 006/18 – PROCESSO Nº. 297/18, objeti-
vando o Credenciamento de Instituições Financeiras de Avaré para 
arrecadação de tributos e demais receitas municipais, conforme 
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 
23/08/2.018. Itamar de Araújo – Secretário Municipal de Fazenda 
da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº. 007/18 – PROCESSO Nº. 315/18, objeti-
vando o Credenciamento de empresa especializada em prestação 
de serviço de gestão de pessoas para o CER, conforme preceitua 
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 23/08/2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 111/18 – PROCESSO Nº. 291/18, objetivando o registro de 
preços para futura aquisição de feijão carioquinha para Merenda 
Escolar (Escolas e Creches) e preparo de refeições aos Internos 
atendidos nos Equipamentos Municipais assistidos pela SEMADS, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
24/08/2018. Josiane Ap. Lopes de Medeiros e Adriana Moreira Go-
mes – Secretárias Municipais da Educação e Assistência e Desen-
volvimento Social.

Fica REVOGADO o LOTE 12 (linha moto) da licitação na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/18 – PROCESSO Nº. 267/18, 
objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de 
pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção de veículos 
da frota municipal, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 10/08/2018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário 
Municipal de Serviços.

Fica REVOGADO os LOTES 02 e 05 (ambulância simples remo-
ção e micro-ônibus) da licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 106/18 – PROCESSO Nº. 326/18, objetivando a 
aquisição de veículos para as Secretarias Municipais de Saúde, 
Serviços e Gabinete, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 06/08/2018. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - AGOSTO DE 2018.

OBRAS INEDITORIAIS
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SERVIÇOS

Por meio da Secretaria da Serviços, 
a Prefeitura de Avaré mantém ativo o 
cronograma de manutenção correti-
va em diferentes pontos da cidade. 
Nos bairros Jardim Paraíso, Ipiranga 
e Jardim Tropical, a operação tapa 
buraco recuperou ruas que apresen-
tavam problemas e prejudicavam o 
fl uxo de veículos e pedestres. 

Nos cruzamentos da Rua Félix 
Fagundes, recentemente recapea-

Prefeitura faz 
manutenção
em vários pontos 
do município

da, a Prefeitura corrigiu as canaletas 
de escoamento das águas da chuva, 
melhorando a efi ciência dos disposi-
tivos. 

A zona rural também vem tendo 
uma atenção especial. Maquinários 
pesados da própria frota municipal 
estão recuperando estradas e servi-
dores reformaram a ponte de madei-
ra que dá acesso a propriedades da 
região do Bairro Andrade e Silva.


