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CONVÊNIO
TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2019

Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2019 que entre si celebram o
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e a SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
PARTÍCIPES:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 46.634.168/0001-50, com Paço Municipal situado à Praça Juca Novaes nº 1.169, nesta Comarca de Avaré, Estado
de São Paulo, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, Joselyr Benedito da Costa Silvestre, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 34.044.592-0, e inscrito no CPF/
MF nº 299.164.959-58, residente e domiciliado nesta Comarca e
pelo Secretário Municipal da Saúde, Roslindo Wilson Machado,
brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº
1.026.183.391 e inscrito no CPF/MF nº 231.136.779-04, residente
e domiciliado neste município e Comarca, conforme procuração
que confere aos qualificados poderes para representar o Município na assinatura deste termo aditivo e daqui por diante designado
simplesmente de Município.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, situada à Rua Paraíba nº1003, nesta cidade e comarca de Avaré, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 44.584.019/0001-06, neste ato representada pelo seu provedor, Miguel Chibani Bakr, brasileiro, casado, bancário aposentado, portador da cédula de identidade RG
nº 6.935.884 e do CPF/MF nº 749.914.188-87, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo e
pelo tesoureiro, César Augusto Mazoni Negrão, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da Cédula de Identidade RG
nº 8.909.646 e inscrito no CPF/MF nº 033.391.108-32, conforme
documentos que confere aos qualificados poderes para representá-la na assinatura deste termo aditivo, daqui por diante designada
simplesmente de Santa Casa.
As partes supra identificadas ajustaram a partir de 10/01/2019, o
Convênio 01/2019 e, por este instrumento, celebram TERMO ADITIVO, em conformidade com a cláusula nº 11 e normas legais vigentes, no que couber com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
Lei Municipal nº 1.985 de 02 de fevereiro de 2016, e Decreto Municipal nº 4.415 de 02 de fevereiro de 2016 mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Consta no convênio 01/2019 em suas cláusulas 8ª e 12ª, a dotação
orçamentária e a vigência do convênio respectivamente, entretanto
o Município verificou a necessidade de reparos na prestação dos
serviços e destinação das verbas por cons bem como na prorrogação do convênio.
Tendo em vista, portanto o Poder Público resolve alterar o convênio.
Tendo em vista que as internações hospitalares de média e alta
complexidade (SIHD- MAC) possuem a demanda maior que os
procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade (SIA –
MAC), portanto as partes resolvem alterar o convênio nº 01/2019
no sentido de alterar os valores lançados na dotação orçamentária
do recurso federal MAC nas internações hospitalares/ procedimentos ambulatoriais.
Portanto as partes supra qualificadas tem entre si certo e ajustado, o presente termo aditivo para retificar a partir de 01/07/2019
as CLÁUSULAS OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RECURSO FEDERAL -MAC) e DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
do referido convênio que passará a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA”
O presente convênio terá prazo de 12 (doze) meses, com vigência
de 01 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado até 60 meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificas as demais cláusulas e condições constantes no
convênio originário não modificadas no todo ou em parte, pelo presente TERMO ADITIVO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Termo será providenciada pelo Município,
no semanário oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de
sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o que estabelece o parágrafo único
do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firma deste termo 3 (três)
vias de igual teor e forma dele, tão fielmente como nele se contém.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de junho de 2.019
______________________
____________________________
Joselyr Benedito da Costa Silvestre Dr. Roslindo Wilson Machado
Prefeito Municipal
Secretário Municipal da Saúde
________________
____________________________
Miguel Chibani Bakr
César Augusto Mazzoni Negrão
Provedor
Tesoureiro

INEDITORIAIS
CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE AVARÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,ARTÍSTICO E CULTURAL DE –AVARÉ, (CONDEPHAC),no
uso das atribuições que lhe confere a Lei1.429 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010, CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados na DEFESA
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL DE
AVARÉ, para comparecerem à REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,a
ser realizada no próximo DIA 27 DE JUNHO DE 2019, QUINTA
FEIRA às 10 horas,LOCAL CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ com
qualquer quorum,na proporcionalidade de sua constituição, para
deliberar sobre o seguinte- Informes da Secretaria Ofícios enviados e recebidos- 1- MERCADO MUNICIPAL DE AVARÉ (APRESENTAÇÃO DO PROJETO),AÇÕES NA ESTAÇÃOZINHA E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO– e demais
assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado E
DO PATRIMÔNIO; 4. Encerramento.
AVARÉ 18 DE JUNHO 2019
Valdirene Fátima da Silva
Presidente
Vilma Zanluchi
Secretária

PREZADO (A) CONSELHEIRO (A), REPRESENTANTE DA SOCIEDADE EM GERAL E MORADORES DO
ENTORNO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ

Com grande prazer e satisfação vimos CONVOCAR O CONSELHO CONSULTIVO, bem como convidar a Sociedade Civil, a
participar da Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Avaré.
A pauta a ser seguida na reunião será:
1 - Leitura da ata da última reunião
2 - Aplicação do recurso financeiro caso captado para a estação
ecológica
Sua presença muito nos agradará e sua participação é fundamental no processo de construção democrática em favor da conservação do ambiente, as espécies e suas relações.
Atenciosamente,
PqC Edgar Fernando de Luca
Presidente do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Avaré
Chefe da Seção de Floresta de Avaré

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ

DATA: 02/07/2019 (terça-feira)
HORÁRIO: das 14h00 às 16h00
LOCAL: Sala Verde Sabiá - Horto Florestal de Avaré, Rua Pernambuco, s/Nº - Braz I
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/19 – PROCESSO Nº. 160/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de material elétrico para o posto de combustíveis
– Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 03 de Julho de 2.019 das 10 horas
até 16 de Julho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de Julho de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão:16 de Julho de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Junho de 2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/19 – PROCESSO Nº. 171/19
Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para famílias com situação de
vulnerabilidade social
Recebimento das Propostas: 02 de julho de 2.019 das 14 horas até
16 de julho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de julho de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 16 de julho de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/19 – PROCESSO Nº. 175/19
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a pacientes atendidos pelo Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS II
Recebimento das Propostas: 04 de julho de 2.019 das 14 horas até
18 de julho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de julho de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 18 de julho de 2.019 às 10h30 min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/19 – PROCESSO Nº. 172/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços voltados à implantação de sistema pedagógico de ensino de Educação
Infantil.
Data de Encerramento: 15 de julho de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de julho de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/19 – PROCESSO Nº. 173/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de frango e filé de merluza para a merenda escolar e equipamentos da
Semads.
Data de Encerramento: 16 de julho de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de julho de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de junho de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/19 – PROCESSO N° 158/19
CONSIDERANDO a solicitação de esclarecimentos quanto a algumas exigências do edital, o Senhor ALEXANDRE LEAL NIGRO,
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes, no uso de
suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, DETERMINA a SUSPENSÃO da abertura do Processo em epígrafe SINE
DIE para a análise. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27
de junho de 2019.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da Educação e Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social 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 LUCAS C.
RUBEL – ME e VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA EPP, responsáveis pelo registro de preço
para eventual aquisição de Ativos de Rede e Equipamentos para instalação de Redes, relativa ao Pregão Eletrônico n° 028/19 – Processo
n° 110/19. Homologado: 28/06/2.019.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa
MARCELO DE JESUS FRANCO – ME, objetivando o fornecimento
de material com instalação de sistema sonoro para a Unidade de
Pronto Atendimento/Pronto Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
033/19 – Processo nº. 134/19. Homologado em: 18/06/2.019.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, 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 SALVI LOPES & CIA LTDA ME e DENTAL HIGIX
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES –
EIRELI – EPP, responsáveis pelo registro de preços para eventual
aquisição de instrumentais para Unidade de Pronto Atendimento –
Pronto Socorro, relativo ao Pregão Eletrônico n° 039/19 – Processo
n° 148/19. Homologado em: 25/06/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

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 empresa
FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SERVIÇOS LTDA
EIRELI, objetivando a contratação de empresa para fornecimento
e instalação de cobertura metálica externa para a Nova unidade
de Pronto Atendimento, relativa ao Pregão Presencial nº. 065/19 –
Processo nº. 150/19. Homologado em: 18/06/2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 026/19 – Processo nº. 168/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a LEMES E CIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP, com valor total de R$ 7.998,00 (Sete
mil, novecentos e noventa e oito reais), objetivando a confecção e
instalação de fachada para identificação visual do prédio que sediará o novo Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19
de junho de 2.019 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da
Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 028/19 – Processo n° 110/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LUCAS C. RUBEL – ME
Valor Global: R$ 294.883,81 (Duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos)
Detentora: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA EPP
Valor Global: R$ 51.348,84 (Cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de Ativos de
Rede e Equipamentos para instalação de Redes
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 28/06/2.019
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 039/19 – Processo n° 148/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SALVI LOPES & CIA LTDA ME
Valor Global: R$ 35.991,00 (Trinta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais)
Detentora: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 2.626,00 (Dois mil, seiscentos e vinte e seis reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de instrumentais para Unidade de Pronto Atendimento – Pronto Socorro
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 25/06/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 026/19 – Processo nº. 168/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LEMES E CIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa para confecção e instalação de
fachada para identificação visual do prédio que sediará o novo
Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 7.998,00 (Sete mil, novecentos e noventa e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/06/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 033/19 – Processo nº. 134/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARCELO DE JESUS FRANCO – ME
Objeto: Aquisição de material com instalação de sistema sonoro
para a Unidade de Pronto Atendimento/Pronto Socorro
Valor Global: R$ 15.799,89 (quinze mil, setecentos e noventa e
nove reais e oitenta e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/06/2019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 065/19 – Processo nº. 150/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SERVIÇOS LTDA EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de cobertura metálica externa para a nova Unidade de Pronto Atendimento.
Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/06/2019

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/18 – PROCESSO N° 241/18 (Contrato n°
249/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa VANNINI & DELATIM SERVIÇOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS LTDA, objetivando a prestação de serviços de 02 (dois)
médicos ortopedistas, com prorrogação de prazo até 27 de junho
de 2.020, no valor global de R$ 123.400,00 (cento e vinte e três mil,
quatrocentos reais).Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°
002/19 – PROCESSO N° 058/19 (Contrato n° 097/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa SEMAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, objetivando o fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de pavimentação
asfáltica na Rua Abrahim Dabus – Avaré/SP, com prorrogação de prazo da
execução dos serviços até 01 de agosto de 2.019 e de vigência contratual
até 30 de setembro de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREGÃO PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
a Ata de Registro nº 174/19 do Pregão Presencial nº 058/19, Processo
nº 131/19, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados
pelo Secretário Municipal de Saúde deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1) Nos termos do Pregão Presencial nº 058/19 – Processo nº
131/19, de 27 de maio de 2.019, fica a empresa AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, responsável pela ata
de registro de preços, com o maior percentual de desconto sobre
a tabela de preços divulgada no site do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva – CMED, Lista de Preços de Medicamentos –
PREÇOS FÁBRICA, ICMS 18%, para eventual aquisição futura
de medicamentos para atender toda a municipalidade, conforme o
Anexo I – Termo de Referência, sendo:
LOTE 01: MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Percentual de Desconto: 15%
LOTE 02: MEDICAMENTOS SIMILARES.
Percentual de Desconto: 15%.
Agora se leia:
1.1) Nos termos do Pregão Presencial nº 058/19 – Processo nº
131/19, de 27 de maio de 2.019, fica a empresa AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, responsável pela ata
de registro de preços, com o maior percentual de desconto sobre a
tabela de preços divulgada no site do Ministério da Saúde, Secretaria
Executiva – CMED, Lista de Preços de Medicamentos – PREÇOS
FÁBRICA, ICMS 18%, para eventual aquisição futura de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes que possuem mandado
judicial, conforme o Anexo I – Termo de Referência, sendo:
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LOTE 01: MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
Percentual de Desconto: 15%
LOTE 02: MEDICAMENTOS SIMILARES.
Percentual de Desconto: 15%.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/19 – PROCESSO Nº. 028/19, objetivando o credenciamento de empresa para prestação de serviços de consultas de oftalmologia (100 consultas/mês), conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em:
27/06/2.019. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de
Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/19 – PROCESSO Nº. 068/19, objetivando
o registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos
e mão-de-obra para execução de recapeamento asfáltico em diversas
ruas do Município, conforme necessidade e mediante expedição de
pedido de compras da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em:
25/06/2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e
Serviços da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/19 – PROCESSO Nº. 141/19, objetivando o registro
de preços para eventual aquisição futura de gêneros de padaria
para a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
26/06/2019. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito Municipal.

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 gás P45, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 157/2019
Valor: R$ 4.858,00
Avaré, 28 de junho de 2019
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 169/2019
Valor: R$ 7.679,42
Avaré, 28 de junho de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de máquinas
multifuncionais a laser, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para a bom funcionamento dos serviços administrativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 9007/2018
Valor: R$ 228,97
Avaré, 28 de junho de 2019
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de publicidade legal e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para publicação de Atos
Oficiais em jornais de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções e Serviços de Propaganda e
Publicidade Ltda.
Empenho(s): 6251/2019
Valor: R$ 1.613,20
Avaré, 28 de junho de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços médicos de pediatria, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria
Municipal da Saúde.
Fornecedor: Clínica Médica Pronto Ped Ltda
Empenho(s): 802/2019
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 28 de junho de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviço em educação com
nível superior, pós-graduação em educação especial de pessoas
com deficiência auditiva com proficiência em libras e ou instrutor de
libras em educação especial de pessoas com deficiência auditiva
com proficiência em libras.
Fornecedor: Yasmin Correia Anunciato
Empenho(s): 572/2019
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 28 de junho de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

142/19–R. FORTALEZA, 150-F.014.007-000 -SONORIZAÇÃO
143/19-R. DA COLINA -4.131.009-000 – LIMPEZA
144/19-R. DA COLINA –4.131.010-000 - LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES :
1206/19 – R.WALDEMAR L. PERES-3.271.026-000-JCS-LIMPEZA
1218/19 – R.RIO NOVO, 36 -3.157.013-000 – RP – ISS/CONSTRUÇÃO
1223/19 – R.JOSE F. ALBUQUERQUE-5.356.008-000-DF-LIMPEZA
1236/19 – R.BELA VISTA-4.138.002-000-PIS-LIMPEZA
1247/19 – R.GOIÁS-2.001.027-000 – JM – LIMPEZA
1310/19 – R.CINIRA PERNAMBUCO, 91-4.606.010-000 -LFF-ISS/
CONSTRUÇÃO
1350/19 – R.JOSE BRUNO,320-4.598.015-000-VFL-SONORIZAÇÃO
1356/19 – AV.SANTOS DUMONT – 5.119.001-000-SES-LIMPEZA
1356-A – R.CEARÁ.1569 – 4.039.015-000 – BA – SONORIZAÇÃO
1357/19 – R.JOSE M. GUAZELLI-5.156.010-000 – OM-LIMPEZA
1359/19 – AV.BRASILIA – 5.025.009-000-FPS -MURO E CALÇADA
1360/19 – R.FERNANDO COSTA -5.028.001-000 -SPS-MURO E
CALÇADA
1361/19 - R.FERNANDO COSTA -5.026.008-000 – CLS – LIMPEZA, M/C
1362/19 – R.CARVALHO PINTO- 5.026.011-000 – APA -LIMPEZA
1363/19 – R.FERNANDO COSTA – 5.028.017-000 – APA-LIMPEZA M/C

1364/19 – R.CARVALHO PINTO – 5.034.006-000 – APA – LIMPEZA M/C
1365/19 – R.SANTA BARBARA-5.034.001-000-MJC-LIMPEZA/
MURO E CALÇADA
1366/19 -R.CIDES CORREA – 5.033.009-000 – NPC – LIMPEZA.M/C
1374/19 – R.BRASILIA – 5.029.011/13-000-APA-LIMPEZA M/C
1375/19 – R.BRASILIA – 5.029.012-000 – APA-LIMPEZA M/C
1378/19 – R.LUIZ BRUNO – 4.377.011-000 – FFPF – LIMPEZA
1381/19 – R.LUIZ BRUNO – 4.379.005-000 – JICG – LIMPEZA M/C
1382/19 – R.IOIO DE FREITAS -4.398.012-000 – GSL – LIMPEZA
1383/19 – R.RIGA – 4.231.015-000 – EFJ – LIMPEZA
1386/19 – RUA BELA VISTA – 4.136.005-000 – OLNFLIMPEZA
MURO/C
1387/19 – R.BERTOLI REGAZINI – 4.375.007-000 – FFPF – LIMPEZA
1392/19 – AV.PARANAPANEMA, 821 –28.164 - RCPL – SONORIZAÇÃO
1393/19 – R.PARÁ,2360 – 4.032.003-000 – WAR-SONORIZAÇÃO
1394/19 – R.MARANHÃO,1208 – 111.044.757-40 – JDBS – SONORIZAÇÃO
1397/19 – R.SILVIO PEPE FILHO – 4.313.004-000 – HKBA – LIMPEZA
1410/19 – R.MUNIQUE – 4.253.012-000 – CPD – LIMPEZA
1421/19 – PRAÇA RIO DOCE,55 -F.018.020-000 -PTAM- SONORIZAÇÃO
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ESPORTES

Pintura interna do Ginásio
“Kim Negrão” é concluída
Secretaria informa que outras
praças esportivas também vão
passar por melhorias
A Secretaria Municipal de Esportes (SEME) concluiu a pintura interna do “Kim Negrão”. Maior ginásio poliesportivo de Avaré, o imóvel inaugurado
em 1970 tem capacidade para 1460 pessoas.
Além das arquibancadas, escadaria de acesso,
chão e paredes, as salas da SEME, que funciona no
local, também receberam cores novas.
A pasta iniciou ainda a pintura dos muros, arquibancadas e vestiários da Piscina Municipal. As
raias recentemente adquiridas serão instaladas
após a conclusão.
A SEME também informa que o alambrado será
substituído por muro em breve. O objetivo é bloquear o vento e melhorar o aquecimento da água.
Outras melhorias
A ideia agora é expandir as melhorias para outras
praças esportivas. As paredes do Centro Social Urbano (CSU) já estão sendo lixadas para posterior pintura.
Os vestiários e arquibancadas do Campo Municipal também serão repintados em breve. Já os
vestiários e os banheiros do Campo do Fluminense
serão reformados.
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SAÚDE

Vacinação contra a Febre
Amarela vai até 12 de julho
Dia D acontece no dia 29 de
junho em várias unidades de
saúde de Avaré
A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, promove até 12 de julho
uma campanha para atualizar a imunização contra
a Febre Amarela.
A vacina é recomendada a partir dos 9 meses,
em dose única. Em todo o Estado de São Paulo, o Dia “D” acontece no sábado, 29.
As unidades de saúde nos bairros Vera
Cruz, Bonsucesso e Brabância estarão abertas das 8 às 17 horas, assim como a Estratégia Saúde da Família (ESF) “Flávio Celso Negrão” (Vila Operária) e a ESF “João Carvalho”
(Santa Elizabeth).
Desde 2016, a Febre Amarela reemergiu e avançou em sua área de ocorrência e detecção em São
Paulo.
Atualmente, todo o território paulista é considerado área de risco e, portanto, área com recomen-

dação de vacina.
No ano de 2019, foram registrados 66 casos

OPORTUNIDADE

confirmados de Febre Amarela e 12 óbitos na região de Registro.

Sebrae Aqui promove oficina gratuita
sobre formalização em Avaré
Quem tem dúvidas sobre como formalizar
seu negócio pode participar da oficina gratuita
do Sebrae Aqui marcada para o dia 2 de julho, às
19h, em Avaré.
O curso “Começar Bem – Formalização” vai
ajudar o empreendedor a entender as etapas de
todo o processo de forma rápida e prática.
Empreendedores e empresários com atividades
em funcionamento também podem se inscrever
para conhecer os direitos, deveres e obrigações.
A oficina é voltada para quem tem uma ideia

de negócio e quer colocar em prática ou mesmo
quem já tem uma iniciativa de negócio e quer regularizar a situação. De acordo com a analista do
Sebrae-SP Geovana Annelli Leonardo, a oficina
também vai destacar as vantagens e benefícios da
formalização e o risco da informalidade.
Serviço
O evento será realizado no Sebrae Aqui, localizado na Rua Bahia, nº 1.580, na Casa do Cidadão.
Inscrições e outras informações pelo telefone (14)
3732-0747.
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GESTÃO

Prefeitura inaugura série de obras
no próximo final de semana
Novo Pronto Socorro, túnel
da Alagoas e pavimentação
da Avenida Santa Bárbara
integram programação
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré vai
promover uma série de inaugurações nos próximos dias. Autoridades locais e lideranças regionais
devem participar dos atos.
As solenidades começam na sexta-feira, 5 de
julho, às 9 horas, com a inauguração da quadra
poliesportiva da Vila Esperança. Feita com recursos próprios, a melhoria é uma reivindicação antiga
dos moradores.
Em seguida é a vez do anel viário na Avenida
“Tininho Negrão”, que liga os bairros Vila Jardim e
Residencial Água Branca II.
Os novos sanitários na Praça “Monsenhor Celso
Ferreira”, no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC), serão abertos ao público às 11 horas.
O dia será encerrado com a inauguração de outra importante obra: o novo Pronto Socorro Municipal, cuja solenidade tem início às 17 horas.
Com cerca de 1800 metros quadrados, o dobro da unidade atualmente em funcionamento, o
novo espaço conta com modernos equipamentos
de raio-X e ultrassonografia, salas de medicação,
ambientes climatizados, 3 consultórios clínicos e 2
pediátricos, outras melhorias.
Mais inaugurações
O cronograma de eventos tem continuidade no sábado, 6, às 9 horas, com a apresentação dos novos quiosques da Praça “Prefeito
Romeu Bretas” (Concha Acústica). Os espaços
foram remodelados por meio de convênio com
o governo do Estado e vão abrigar lanchonete,
café, sorveteria, artesanato e o Posto de Informações Turísticas (PIT).
A inauguração do Túnel “Milton Monti”, transposição da linha férrea na extremidade da Rua
Alagoas, tem início às 10 horas. Viabilizada com
recursos do Ministério dos Transportes, a obra homenageia o pai do ex-deputado federal de São
Manuel.
O evento que inaugura oficialmente a pavimen-

tação da Avenida Santa Bárbara, via que dá acesso
ao Residencial Terras de São José, começas às 11.
A melhoria também era uma antiga reivindicação
dos moradores e foi executada por meio de con-

vênio com o Ministério das Cidades.
Logo mais, às 14 horas, ocorre a solenidade
simbólica da municipalização do Horto Florestal. A
cessão foi assinada em junho de 2018.
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CULTURA

Museu do Automóvel celebra
10 anos neste domingo
Atração turística,
entidade é um dos
poucos do gênero
no Estado ainda em
franca atividade
Mantido pela Associação Avaré de
Antigomobilismo (Aavant), o Museu
do Automóvel vai festejar neste domingo, 30, a sua primeira década.
A comemoração, que vai das 9 às
17 horas, é voltada aos antigomobilistas da cidade, ocasião em que também serão comemorados os 60 anos
do Fusca brasileiro e os 100 anos do
caminhão Ford no país.
Haverá estacionamento reservado para veículos antigos e visitantes,
bem como uma praça de alimentação.
Às 10 horas, o antigomobilista
João Mula Zacharin falará sobre as
antigas concessionárias Ford e VW
de Avaré. Em seguida, haverá progra-

mação artística com apoio da Secretaria Municipal da Cultura.
Atração turística
Instalado num amplo imóvel cedido em comodato à Aavant pela
Prefeitura de Avaré, o Museu do
Automóvel, que fica na Rua Santos
Dumont, nº 1890, na Brabância, recentemente passou por reformas e
adequações em sua sede.
“Conservamos as instalações, pois
a proposta é que o museu integre o
roteiro dos turistas que, ao visitá-lo,
possam conferir de perto a bela história de tantos veículos automotores
que marcaram época na cidade”, explica Gustavo Carvalho de Barros, secretário da Aavant.
Hoje, o Museu do Automóvel de
Avaré é um dos poucos do gênero no
Estado ainda em franca atividade.
Semanalmente, aos sábados, a
partir das 14h, o espaço fica aberto ao público e, durante a semana,
recebe turistas e estudantes em visitas agendadas.
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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
24 de JUNHO de 2019
INDICAÇÕES

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-para que através do setor competente, seja providenciada roçada e retirada
de entulho, no terreno situado na Av. Paranapanema, próximo ao nº 1460,
uma vez que o local em questão está se tornando um depósito de lixo atraindo cada vez mais o descarte irregular.
-para que através do setor competente, seja providenciada limpeza e colocação de placa “Proibido Jogar Lixo”, na Rua Nicola Pizza, ao lado do nº 1848,
na Vila Martins III.
-para que através do setor competente, seja providenciada roçada e limpeza
na confluência das ruas João Ricardo Durço e Nicola Pizza, na Vila Martins III.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Avenida Santa Bárbara principal ligação do Bairro Terras de
São José. Considerando que, as guias estão danificadas e em algumas partes nota-se que o asfalto foi compactado diretamente no solo necessitando
de providências urgentes.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável da
Avenida Antonio Salim Curiati/Bairro Jardim Brasil em frente ao número 1936.
-por meio do setor competente, providencie iluminação na Avenida Armando
Padredi/Bairro Jardim Paraíso. Tal indicação se faz necessária, pois uma
moradora reclama que a via está muito escura durante a noite e os moradores sentem-se inseguros e solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de instalar
um redutor de velocidade/lombada no cruzamento da Avenida João Manuel
Fernandes com a Rua Benedito Martins Rodrigues/Bairro Camargo em frente ao Sacolão Machado.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Major Rangel
ao lado do Centrinho 2222, para que realize a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável
da Avenida Antonio Salim Curiati em frente ao número 195.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável
da Rua Mônaco/Jardim Europa em frente ao número 449.
-por meio do setor competente, para que verifique a falta de passeio público
na Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 191.
Considerando que, a ausência de calçada inviabiliza o uso da acessibilidade,
prejudicando os transeuntes.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público coberto de mato na Rua Mônaco/Jardim Europa I em frente ao número 256.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação no Recanto
da Chácara da Vó Pepina.
-por meio do setor competente, para que providencie pintura de faixa de
pedestre em frente a Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de minimizar as filas de espera para pegar medicamentos nas Unidades de Saúde
que tem farmácia.
-por meio do setor competente, para que realize melhorias nas Ruas do Golf
Country que estão dificultando a acessibilidade.
-por meio do setor competente, para que realize estudos visando incentivos
fiscais para as Empresas que contratem uma porcentagem de pessoas com
faixa etária de 50 a 60 anos de idade para seu quadro de funcionários.
-por meio do setor competente, para que realize os reparos necessários na
cobertura do Ponto de Ônibus localizado na Rua Waldemar Lopes Peres/
Bairro Jardim Paraíso em frente ao Bar do Caveira.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do mato na laje da cobertura do Prédio do Posto de Saúde do Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Anacleto Pires/
Bairro Alto em frente ao número 531, para que realize limpeza e manutenção
do mesmo.
-por meio do setor competente, reiterando a indicação nº 516/2019 de 27
de maio de 2019, providencie a recuperação do leito carroçável em toda a
extensão da Rua Ananias Pires/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do terreno existente na
Rua da Colina ao lado do número 671 na Igreja Assembléia de Deus, pois os
moradores circunvizinhos solicitam providências.
-por meio do setor competente, providencie a remoção de entulhos depositados na Rua dos Eucaliptos confluência com a Rua Gorocaias/Bairro Terras
de São José.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Fernando de Noronha/Bairro Jardim Brasil ao lado do número 105, para que realize
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada e entulhos
depositados no passeio público da Rua Itaberá/Bairro Parque Jurumirim em
frente ao número 108.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Mônaco/
Jardim Europa I em frente ao número 130, realize limpeza e manutenção
do mesmo.

-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável
da Rua Paulo Fernando Alves confluência com a Rua Miguel Chibani/Bairro
Jardim Paraíso, pois existe um buraco enorme que está causando sérios
transtorno a todos que passam pela via.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável da Rua Professor Santos Rodrigues Alves/Bairro Brabância em frente ao
número 107.
-por meio do setor competente, para que realize a recuperação do leito carroçável da Rua Seme Jubran/Bairro Jardim Paraíso próximo ao número 191.
Justifica-se a propositura, pois essa Vereadora passou pela via
-por meio do setor competente, providencie limpeza do terreno e passeio público coberto de mato na Rua Waldemar Lopes Peres/Bairro Jardim Paraíso
em frente ao número 370.
-por meio do setor competente, providencie estudos no sentido de instalar
um redutor de velocidade/lombada na Rua Wellington de Paula Assis/Bairro
Vila Jardim próximo ao lado 77.
Considerando que, moradores estão muito preocupados em razão do grande fluxo de veículos e antes que aconteça uma tragédia solicitam providências urgentes.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Antonio
Salim Curiati em frente ao número 816, para que realize limpeza e manutenção do mesmo. A referida indicação tem como finalidade contribuir para
limpeza da nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie notificação em conformidade
com a lei Municipal nº332/1995, para o proprietário do terreno existente na
Rua da Colina ao lado do número 886, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 250, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, por meio do setor competente, providencie
limpeza no terreno existente na Rua Miguel Chibani /Bairro Jardim Paraíso
em frente ao número 296, que está com mato muito alto.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 320, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno existente na
Rua Miguel Chibani /Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 421, que está
com mato muito alto.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza do terreno localizado na Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso ao lado do número
490, que está com mato muito alto. Considerando que, em conversa com
os moradores que reclamam da falta de limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal
nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Mônaco/
Jardim Europa I em frente ao número 366, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

Ivan Carvalho de Melo

-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Sebastião Munhoz — 25 no Bairro Jardim Brabância.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua São Cristovão — 665 no Bairro Vila
São Judas Tadeu.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Nove de Julho — 1457 no Bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Ludovico Lopes de Medeiros — 559 no
Bairro Vila São João.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Jose Rebouças de Carvalho — 500 no
Bairro Vila São Felipe.”.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua João Beca — 356 no Bairro Conj. Hab.
Água Branca.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Dona Carmem Dias Faria — 4241 no
Bairro Alto.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Amazonas — 682 no Bairro Santana.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que realize o concerto de buracos localizado na Rua Major
Toledo — 05, no bairro Jardim Bom Sucesso 1.”

Jairo Alves de Azevedo

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja passado a máquina Patrol em toda extensão da Avenida
João Silvestre – Distrito Industrial.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja passado a máquina Patrol em toda extensão da Rua Deolinda de Almeida Correa – Distrito Industrial.

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja passado a máquina Patrol em toda extensão ainda não
pavimentada da Avenida Donguinha Mercadante – Jardim Paineiras
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie a reparação do buraco na Rua Emilio Figueiredo defronte ao nº 6.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Emilio Figueiredo
próximo a rotatória da Avenida Paranapanema tendo em vista o grande fluxo
de veículos que ali trafegam em alta velocidade

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor PAULO ROBERTO RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora BRAZILINA ROCHA.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-através da secretaria competente, seja informado a esta Casa de Leis, se o
caminhão que foi adquirido para uso da secretaria da agricultura para captura de animais nas vias públicas já está em atividade.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo desencarne da amiga Maria Aparecida Arruda de Castro Alves, ocorrido
em Avaré, no dia 20 de junho do corrente, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de suas filhas Bruna, Renata, Camila e seu esposo Celso
Luiz de Castro Alves, na Rua Pernambuco, nº 937 – Bairro: Centro, Avaré
/ SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar
deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e COMUTRAN
(Conselho Municipal de Trânsito), para que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade/lombada na Avenida Armando Padredi/Bairro
Jardim Paraíso, conforme solicitação de moradores, que segue abaixo na
íntegra: “Adalgisa, a Avenida Armando Padredi necessita urgentemente de
redutor de velocidade, depois do asfalto a rua ficou um perigo. Os condutores em alta velocidade sentido ao Bairro Mário Emílio Bannwarth, por favor
peça ao prefeito que nos ajude, antes que aconteça algum acidente com
nossas crianças.” Mediante solicitação de moradores, solicito providências
urgentes junto ao Conselho Municipal de Trânsito, para evitarmos que aconteça uma tragédia.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que nos informe: A Educação tem uma bomba de combustível própria para gastar com os veículos da Educação? Como é realizado
o controle de gastos com combustível da Educação? Solicito Nota Fiscal
dos gastos com combustível com a Educação do 1º trimestre de 2019 para
verificação e conferência.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal da
Educação, para que nos esclareça sobre os uniformes entregues aos alunos
das Escolas do Município: Foram entregues os uniformes para todos os alunos
das Escola da Rede Municipal?
Se negativo, qual o motivo? Quais Escolas
que ainda não receberam? Qual a previsão de entrega para as Escolas que
ainda não receberam os uniformes? Quantos uniformes foram colocados na reserva técnica? Considerando que, essa Vereadora foi questionada por alunos e
pais que não receberam o uniforme no ano de 2019.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que nos informe sobre os casos de suspeitos de Dengue
em nossa cidade, conforme matéria vinculada no Jornal A Comarca do dia
19 de junho do presente ano: “Avaré tem mais de 100 notificações de casos
suspeitos de Dengues em 2019.” Mediante colocações acima pergunto:
Quais medidas estão sendo tomadas para combate ao vetor? Que atividades
educativas estão sendo elaboradas nos bairros de nossa cidade envolvendo
a participação da comunidade? Quais são as atividades e onde estão sendo
realizadas?

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-que seja oficiado a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo – Agência de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis, o
que está sendo feito para resolver o problema de vazamento de esgoto na
avenida Paranapanema cruzamento com Antônio Gomes de Amorim. JUSTIFICATIVA: Vários moradores do local procuraram este vereador para relatar
o constante vazamento de esgoto, que causa mau cheiro, tendo em vista
que o problema se agravou com os novos loteamentos próximos ao local e
que a SABESP quando acionada resolve de forma imediatista, mas que logo
o problema volta.
-que seja oficiada a Exma. Sra. Secretária de Industria e Comércio da Estância Turística de Avaré, Sandra de Fátima Theodoro, para que informe
a esta Casa de Leis quais são os quinze processos para reintegração
das áreas, diante do descumprimento dos encargos pelo beneficiário, nas
áreas industriaria de Avaré. JUSTIFICATIVA: Conforme resposta da secretária para esta Casa de Leis é afirmado a quantidade de processos
para reintegração de áreas, mas a mesma não menciona quais são esses
processos para que esta Casa de Leis possa acompanhar tão importante
ação para o município.
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-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Turismo da Estância Turística de Avaré, Romualdo Fontes, para que informe a esta Casa de Leis se já existe algum trabalho para a realização de eventos no próximo verão, principalmente
nas margens da Represa, como Camping e Costa Azul. JUSTIFICATIVA: Em resposta a esta Casa de Leis, o próprio
secretário enviou um calendário dos eventos realizados no ano de 2018, sem nenhum evento em janeiro e fevereiro,
prejudicando o período que a cidade mais recebe turistas, já que os meses de janeiro e fevereiro são férias e verão.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis, quando será solucionado os problemas com a
iluminação que atinge a entrada e os acessos secundários da Estância Turística de Avaré.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de Leis, quais são as medidas que estão sendo tomadas
para combater a proliferação do mosquito aedes aegypti, já que a Vigilância Epidemiológica confirmou 17 casos de
dengue na cidade.

Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES A ASSOCIAÇÃO AVARÉ DE ANTIGOMOBILISMO (AAVANT) PELA PROMOÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 10
ANOS DO MUSEU DO AUTOMÓVEL DE AVARÉ, que acontecerá no próximo dia 30 de junho do corrente ano com
exposição de carros antigos, shows, entrevistas e homenagens.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Deputado Estadual Frederico Braun D´Avila no sentido de informar se é
possível AGENDAR REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, COM A SECRETÁRIA SENHORA PATRÍCIA ELLEN DA SILVA, visando tratarmos especificamente sobre a
ampliação predial de mais 12 salas de aulas no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza de Avaré/SP
– ETEC, sendo de suma importância a presença de Vossa Excelência nesta reunião. Informo que o Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza de Avaré – ETEC detém alta demanda pelo ensino médio e técnico, falta de
salas para receber cursos de qualificação de mão de obra como pintura residencial, ajudante de cozinha, técnicas de
vendas, higienização de alimentos, entre outros, podendo inclusive absorver as classes descentralizadas com cursos
técnicos que atualmente ocupam o prédio da Escola Estadual Coronel João Cruz de Avaré/SP.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: REQUERIMENTO 132 DE 18/02/19 Perguntei ao DNIT se existe a possibilidade legal de ceder para preservação cultural e
histórica, a Estância Turística de Avaré, os bens móveis que estão localizados no pátio de triagem paulista, no município de Bauru e Bernardino de Campos, visando ainda utilizá-los no projeto “trem turístico”. RESPOSTA DO DNIT EM
19/03/19 Através de email a resposta da Coordenação de Patrimônio Ferroviário foi: “para continuidade do pleito de
doação dos Carros de Passageiros SI 4207, PI 4053, SI 4228 e SI 4200, localizados em Bauru/SP, é necessário o preenchimento e envio da documentação em anexo. O envio deve ocorrer por correspondência eletrônica, acompanhada
de ofício assinado pelo requerente e digitalizado. Além disso, o Município de Avaré/SP, bem como a Associação
Renascer Ferroviário deverão cadastrar-se como usuários externos do Sistema Eletrônico de Informação.” Diante do
exposto, solicito informações se O MUNICÍPIO DE AVARÉ REALIZOU ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE PARA
CONTINUIDADE OU DESISTÊNCIA DO PLEITO DE DOAÇÃO DOS CARROS DE PASSAGEIROS SI 4207, PI 4053,
SI 4228 E SI 4200, LOCALIZADOS EM BAURU/SP, conforme resposta do DNIT acima descrito.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se
é possível realizar ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO E CULTURAL NO MUNICÍPIO DE AVARÉ, tendo em vista, smj, ser necessário para as próximas etapas do
projeto trem turístico.
-REQUEIRO que seja oficiado ao Senhor Diretor da CCRSPvias ao que segue: DÚVIDA DE MORADOR DO BAIRRO COSTA AZUL “Alessandro Rios, sobre a reforma da ponte é bem vinda. Agora imagino o que está empresa vai fazer com a entrada paralela ao camping passando com caminhões e outros veículos pesados. E a rampa de embarque
e desembarque de barcos de turistas e de moradores do Costa Azul. O que poderia nos responder para tranquilizar
moradores e conservadores do balneário?” Diante do exposto, SOLICITO INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE
GESTÃO QUANTO AOS USUÁRIOS QUE NECESSITAREM UTILIZAR A RAMPA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO CAMPING MUNICIPAL, BEM COMO SOBRE A FORMA DE CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE
ACESSO DA REFERIDA RAMPA, tendo em vista dúvida de morador acima descrita.

Antonio Angelo Cicirelli

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que responda a esta Casa de Leis no
prazo regimental de 15(quinze) dias, qual a previsão de normalização das informações do Portal da Transparência,
posto que o mesmo encontra-se desatualizado desde o mês de março do corrente ano, deixando de prestar as informações às quais devem ser dadas a devida publicidade.
-que seja oficiado ao DAC – Departamento de Análise e Conferência – através de seus supervisores, para que os
mesmos encaminhem a esta Casa de Leis, por meio de mídia digital, relatório de todos os apontamentos realizados
por esse departamento nos anos de 2017 e 2018.

Carlos Alberto Estati

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor MARCIO ANTONIO ZANDONÁ, ocorrido em Avaré, no dia 23 de junho do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui
radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua esposa, Senhora Ana Cláudia Castilho Zandoná, na Rua Waldemar Lopes Peres, nº 230 – Bairro: Jd. Paraíso, Avaré /
SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso
acontecimento.
-que seja oficiado à SABESP – Cia de saneamento Básico do estado de São Paulo – para que informe esta Casa
de Leis quais providências estão sendo tomadas em relação ao extremo mal cheiro na Rua Cel João Cruz e Avenida Paranapanema, posto que este último vazamento de esgoto está escorrendo em direção ao Ribeirão Lageado,
favorecendo a contaminação do mesmo. Requeiro ainda, seja informado se a referida concessionária realiza vistoria
periódica em tais vazamentos, tendo em vista que essa tem sido uma prática na grande maioria das cidades do estado de São Paulo no sentido de erradicar o vazamento de esgoto a céu aberto.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal de Obras e Habitação, Sr. Glauco Fabiano Fávaro de Oliveira, para que
informe esta Casa de Leis no sentido de dar um posicionamento das obras de ligação entre os Bairros Ipiranga e Vera
Cruz, posto que as mesmas encontram-se paralisadas.

Ivan Carvalho de Melo

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Prefeito
Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que nos informe como se encontra o andamento do projeto de
iluminação pública da estrada que liga o bairro Vila esperança com o bairro Água branca. Sendo que neste local já
houve a reforma da estrada, e os postes que nela se encontram já estão totalmente adequados com a rede elétrica
necessária para a instalação da iluminação. No local citado transitam muitos pedestres, e sem a devida iluminação
acaba colocando a vida dos populares em perigo. Segue as fotos da estrada.

Jairo Alves de Azevedo

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de
nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Osmar Rodrigues Cordeiro, ocorrido em Avaré, em 23 de Junho do corrente ano, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos,
uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era a família aqui radicada. Requeiro mais que, do
deliberado em plenário seja cientificada a família enlutada através de seus sobrinhos e demais parentes á Rua Maria
Moorbio Bonan 124 – Bairro Jardim Paineiras, transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste
legislativo pelo infausto e deloroso acontecimento.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de
nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a toda equipe e organizadores do Time PAINEIRAS
pela conquista de mais um Título pelo Campeonato do Bairro Santa Elisabeth.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado a Secretaria da
Assistência Social representada pela Sra. Secretária Adriana Moreira Gomes para que nos informe sobre a criação do
Fundo do Idoso e Se já foi criado informe qual o decreto do mesmo.

Marialva Araujo de Souza Biazon

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que determine ao setor de Contabilidade que seja encaminhada cópia dos empenhos nº 6975/2019, 6976/2019 e 6978/2019 bem como cópia da nota de
liquidação e ordem de pagamento referente a cada um deles.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que determine ao Secretário Municipal
de Esportes, Sr. Leonardo Pires Ripoli, para que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis a relação das partidas
amistosas disputadas pelas equipes desta secretaria em casa e em outras localidades, do período de janeiro de 2019
até a presente data, bem como cópia das súmulas de tais partidas.
-que seja oficiado ao Diretor Municipal de Comunicação da Prefeitura de São Manuel-SP, Sr. Luiz Antonio Forti, para que,
através da Diretoria Municipal de Esportes, o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis relação das partidas amistosas e/ou
oficiais realizadas entre as equipes de São Manuel e Avaré no período de janeiro de 2019 até a presente data.

Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor FERNANDO
GUILHERME BRUNO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor EDUARDO MARQUES DE CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora JOANA DE
AZEVEDO SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora DALILA NOVAES
RAMIRES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO ROSA
SOBRINHO.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas
na Sessão Ordinária de 24/06/2019, a saber:
A íntegra das proposituras pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do
link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 60/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Segurança
Pública, objetivando a mútua cooperação em atividade de segurança pública.
Projeto de Lei nº 61/2019
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar ações sociais de doação de materiais de construção e, institui outros
auxílios aos munícipes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo de
Solidariedade da Estância Turística de Avaré.
Projeto de Lei nº 62/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - R$ 30.000,00).

SECRETARIA DE OBRAS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
JUNHO DE 2019

CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO 003/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 2ª FASE – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –TAF
(CARÁTER ELIMINATÓRIO)

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, CONVOCA, os candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente de notas, conforme abaixo discriminado, da prova objetiva
do Concurso Público realizado no dia 09 de Junho de 2019, do resultado publicado em 19 de Junho de
2019, para o cargo público de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS nos termos do Item 9 do
Edital do Concurso Público nº 003/2019, publicado em 05 de Abril de 2019, a saber:

OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR-SE MUNIDOS DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO
SUBITEM 9.8, OBSERVANDO OS SUBITENS 9.9 e 9.10, do EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO
003/2019, NÃO SENDO ADMITIDOS RETARDATÁRIOS, SOB PRETEXTO ALGUM, SENDO QUE
APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA, SEJA QUAL FOR
O MOTIVO ALEGADO, PARA JUSTIFICAR O ATRASO OU AUSÊNCIA DO CANDIDATO, NOS TERMOS DO SUBITEM 9.7 DO REFERIDO EDITAL.
PARA A REALIZAÇÃO DO TAF, O CANDIDATO CONVOCADO DEVERÁ APRESENTAR ATESTADO
MÉDICO(ORIGINAL), CONFORME DISPOSTO NOS SUBITENS:9.11, 9.12, 9.13 E 9.14, DO EDITAL
DO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2019, publicado em 01/02/2019.
OS RECURSOS DO TAF- TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DEVERÃO OBEDECER AS REGRAS CONTIDAS NO ITEM 11- RECURSOS – TESTE APTIDÃO FÍSICA- 11.10 A 11.18, DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019, PUBLICADO NO SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ EM 01/02/2019.
RECOMENDAÇÕES (SUBITENS 9.16, 9.17, 9.18, 9.19)
a) fazer sua refeição com antecedência mínima de 02 (duas) horas;
b) não fumar 02 (duas) horas antes da realização das avaliações; e
c) não interromper o uso de medicamentos, caso esteja em tratamento médico.
d) apresentar-se com trajes e calçados apropriados, que não restrinjam os movimentos, ou seja, basicamente calção ou shorts ou bermuda ou agasalho e camiseta, meias e calçando algum tipo de tênis.
e) conforme disposto no subitem 9.19, os suprimentos tais como água e alimentos, serão de responsabilidade do próprio candidato, durante o tempo de espera para as avaliações.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Estância Turística de Avaré, (SP), 25 de Junho de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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CULTURA

Prédios no Centro de Integração
Cultural passam por revitalização

Reforma dos espaços incluiu
pintura, instalação de novos
vidros, grades e rampa de
acesso
A Biblioteca Municipal “Francisco Rodrigues dos
Santos”, o Museu Municipal “Anita Ferreira De Maria” e o Memorial Djanira acabam de ganhar nova
pintura.
A revitalização dos imóveis que ficam no
Centro Avareense de Integração Cultural
(CAIC) foi comandada pela Secretaria Municipal da Cultura.
O banheiro público e a Casa de Cultura “Escritor
José Pires Carvalho”, sede da pasta, também tiveram as paredes pintadas.
Acessibilidade
Outra novidade é a rampa de acesso que liga a
Rua Paraíba até o Espaço Poético “Cláudio Cortez”,
atualmente em processo de finalização. Localizado entre a biblioteca e o museu, o novo ambiente
deve ser inaugurado em setembro.
Em parceria com a iniciativa privada, foram
substituídos vidros avariados e instaladas uma
nova porta no museu e grades no vão entre os dois
prédios.
A pasta informa ainda que novo um playground
infantil feito de madeira tratada deve ser instalado
no CAIC já na semana que vem.

