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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 016 de 29 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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2018 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
no Ofício nº 381/2018-SME considerando a necessidade de suprir 
locais de atendimento aos alunos nas creches municipais decor-
rentes de exonerações de: Irene Cristina Serafim Ceara, Juliana 
Ferreira da Luz, Maria Vanda da Silva Lucas e Daiane Celestino de 
Souza e não comparecimento do 06º classificado e desistência do 
05º classificado, convocados pelo Edital nº 035/2018, CONVOCA, 
classificados do Concurso Publico 001/2018, homologado através 
do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 
de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/
função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, a com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames 
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação Nome
07º ELAINE CRISTINA PARRA
08º ELAINE CRISTINA CAMARGO BARBOSA
Estância Turística de Avaré, aos 31 de Agosto de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 216/2016)
Compreende as tarefas que se destinam a atendimento às crianças 
em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, 
recreação, garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimen-
to físico e mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento 
educacional. 
REQUISITO  (L.C. 216/2016) - ENSINO MÉDIO COMPLETO COM 
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO 
DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO - CEI José maria Porto, CEI Jandira Perei-
ra, CEI Geraldo Benedete e CEI Camila Negrão da Cunha Ribeiro
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – conclusão autenticada de 
habilitação específica para o magistério ou diploma frente e verso 
autenticado de licenciatura plena de pedagogia
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2018
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas contidas 
na CI nº 467931/2018/SMS,  visando compor equipe da Saúde da 
Família, da unidade credenciada, USF Dra Maria da Gloria R. Fer-
reira  – Bairro Vera Cruz  e atendendo Deliberação CIB – nº 14, de 
22/04/2014, publicada em 23/04/2014 - DOE  , CONVOCA, classifi-
cados do Concurso Publico 005/2016, homologado através do De-
creto nº 4521, de 17 de junho de 2016, publicado na mesma data, 
prorrogado pelo Decreto nº 5192/2018, publicado em 15/06/2018 , 
no Semanário Oficial, para emprego publico de AGENTE COMU-
NITÁRIO DE SAÚDE – USF, regime CLT, a comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs, para orientação 

do procedimento admissional, nomeação, exames médicos admis-
sional. 
 O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência 
da vaga, podendo a Municipalidade convocar o candidato imedia-
tamente posterior.
Classificação - Nome
11º  ANDRÉ FRANCISCO MOREIRA
12º IAGO HENRIQUE DE PAULA LIMA
13º CANDIDA MARIA DE JESUS
17º JUNIA RAMOS DE OLIVEIRA PAES
19º JOSIANE CHIMENES
Jornada de Trabalho - 40 horas semanais/08 horas diárias
Local de Trabalho - USF –Dra. Maria da Gloria R.Ferreira – Bairro 
Vera Cruz
 Obs.: “ 14º, 15º, 16º, 18º classificados – inaptos - reprovados
Estância Turística de Avaré, aos 31 de Agosto de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LC 
97/2010- alterada LC 199/2014 e L.C. 205/2014
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - Executa atividades de pre-
venção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domi-
ciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob Supervisão do Ges-
tor Municipal. Lei nº 11.350, de 05/10/2006
REQUISITO - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – Residir na 
área (abrangência) em que atuar, desde a da data publicação do 
Edital 005/2016 (20/02/2016) no semanário, conforme anexo IV
Conjunto Habitacional Antônio Inocêncio:
Rua Manoel dos Santos Calado; Rua Alfredo Câmara Sobrinho; 
Rua Júlio Jacob da Rocha; rua Pedro Brandi Contrucci; Rua Ma-
mud Sacre; Rua Berta Bannwart; Rua Demétrio Aurani; Rua Tobias 
Martins Rúbio; Rua Joaquim Arnez; Rua José Balbino Negrão: Rua 
Alécio Pedro; Rua Batista Martins; Av. Espanha ( de Rua Dona Cár-
men Dias Faria até José Balbino Negrão); Rua Gólgota; Rua São 
Simão Cirineu; Rua do Calvário; Rua São João Evangelista; Rua 
São Tomé; Rua São Felipe; Rua São Lucas; Rua São Mateus; Rua 
São Thiago; Rua São Marcos; Rua Santa Isabel; Rua Manoel Luiz 
Correa Martins; Rua São Dimas; Rua Santa Verônica; Rua Santa 
Madalena; Rua Simão Pedro; Rua Eliziario Gomes; Rua João For-
tes; Rua Lazaro Cardoso de Moraes; Rua Oscar Alves; Rua Prof. 
Erothides Gonçalves dos Santos; Rua Dona Cármen Dias Farias 
( da Rua Manoel Correa Martins até Manoel dos Santos Calado) 
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais / 08 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)Residir na área 
(abrangência) em que atuar, desde a da data publicação do Edital 
005/2016 (20/02/2016) no semanário, conforme anexo IV
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Ensino Fundamental 
Completo
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

Em cumprimento ao Decreto nº 5058 de 03 de Janeiro de 2018 em 
seu Artigo nº 19,§2º,  Inciso III:
Fica convocado o servidor César Libaneo de Souza, motorista, ins-
crito na Matrícula Funcional nº 092, para que apresente ao Depar-
tamento de Análise e Conferência, no prazo de até 72 horas a con-
tar da data de publicação, as correções solicitadas através da CI  
nº 481708, referente ao Requerimento de Adiantamento nº 360/18.
Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2018.

CONVOCAÇÃO Nº 002/2018
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INEDITORIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2018

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas contidas 
na CI nº 467931/2018/SMS, visando compor equipe da Saúde da 
Família, da unidade credenciada, USF Dr. Francisco C.Tourinho – 
Bairro Alto , atendendo Deliberação CIB – nº 14, de 22/04/2014, 
publicada em 23/04/2014 – DOE, CONVOCA, classificados do 
Concurso Publico 005/2016, homologado através do Decreto nº 
4521, de 17 de junho de 2016, publicado na mesma data, no Sema-
nário Oficial, para emprego publico de AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE – USF, regime CLT, a comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no 
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com 
os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810, as 8:00 as 17:00 hs,  , para orientação do procedimento 
admissional, nomeação, exames médicos.
  O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamento posterior
Classificação - Nome
12º LUCELENE APARECIDA GARCIA
Jornada de Trabalho - 40 horas semanais/08 horas diárias
Local de Trabalho - USF – DR FRANCISCO C . TOURINHO – 
BAIRRO ALTO 
 Estância Turística de Avaré, aos 31 de Agosto de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretária Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LC 
97/2009- alterada LC 199/2014 e 205/2014
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - Executa atividades de pre-
venção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domi-
ciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal. Lei nº 11.350 de 05/10/2006
REQUISITO - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – Residir na 
área (abrangência) em que atuar, desde a da data publicação do 
Edital 005/2016 (20/02/2016) no semanário, conforme anexo IV
Bairros: Alto, Vila Santa Isabel, Vila Mariana, Vila Jussara, Jardim 
Paulista e Alto da Colina
Rua Henrique Pegoli; Rua Iaras; Rua Sérgio Gonçalves Chadad; 
Rua da Colina; Rua XV de Novembro; Rua Rodolpho José Paulo 
Keller; Rua Josino Carlos Nogueira; Rua Abílio Garcia; Rua Eduar-
do Vicentini; Rua Mariana Silva Garcia; Rua Tenente Apiaí (Até a 
Rua Santa Catarina); Rua Armando O Garcia; Rua Jussara maria 
; Rua Sílvio Pepe Filho; Rua padre Maurício; Travessa Alvorada; 
Rua João Felisbino Guimarães; Rua Ciro de Júlio (até Josino Car-
los Nogueira); Rua Princesa Isabel; Rua Domingos Vicentini; Rua 
Tenente João Dias (até a Rua Santa Catarina); Rua Minas Gerais 
(da Av. Misael E. Leal até Rua Josino Carlos Nogueira); Rua Alzira 
Pavan; Rua Bahia (da Av. Misael E. Leal a Rua XV de Novembro) 
; Rua major Vitoriano (da Av. Misael E. Leal até Rua XV de No-
vembro); Rua Irmãs Scarlato; Rua Castro Alves; Rua José Vicen-
tini; Rua Domiciano Santana (entre Rua Tenente João Dias e Ten. 
Apiaí); Rua Vital Brasil; Rua Hercílio Contrucci; Rua São Paulo (Av. 
Misael E. Leal  e Tenente João Dias).
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais / 08 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)Residir na área 
(abrangência) em que atuar, desde a da data publicação do Edital 
005/2016 (20/02/2016) no semanário, conforme anexo IV
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Ensino Fundamental 
Completo
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (site TJ/SP ou fórum)
01 Foto 3x4
 Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
(LEI MUNICIPAL 1.295/09- DECRETO 4.825/17)

Aos 20 de Agosto de 2018 às 19:00 hrs, nas dependências do 
Centro Administrativo, deu início à reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Trânsito da Estância Turística de Avaré com a pre-
sença dos seguintes membros: Marcelo Goes -  Representante da 
Secretária Mun. de Planejamento e Transportes –  Atenéia Ferreira 
– Representante do Departamento Mun. de Trânsito – Carlos Alber-
to Centeno Garcia– Representante da AREA –  Cap. PM Rodrigo 
Augusto Santana – Representante da Polícia Militar - Rodrigo B. 
De Oliveira – Representante da Empresa Rápido Luxo Campinas 
–Luiz Gonzaga de Avila – Representante da Classe dos Taxistas–  
Hermes Rodrigo Pereira– Representante do CAE. O presidente 
iniciou a reunião com a discusão da pauta estabelecida com os se-
guintes assuntos. 1-Indicação N0 0584/2018- CMV - Que seja co-
locado um redutor de velocidade na Rua Emilio Figueredo defronte 
ao N0 15 Jardim Tropical próximo a rotatória. (Decisão: Sinalização 
horizontal e vertical). 2-Indicação N0 0602/2018- CMV – Que seja 
Providenciado redutor de velocidade tipo lombada na Rua Higino 
Rotelli próximo ao número 2030. (Decisão: Sinalização horizontal e 
vertical). 3-Requerimento N0 0603/2018- CMV – Estude a possibili-
dade de tornar a Rua Minas Gerais, no trecho compreendido entre 
as Ruas Raul Pimentel e Francisco das Chagas Negrão, tornando 
em toda essa extensão, no seu lado esquerdo, reservado ao pon-
to de parada dos caminhões de fretes da nossa cidade. (Decisão: 
Não aprovado). 4-Requerimento N0 0651/2018- CMV – Informar se 
é possível substituir a sinalização de mão dupla por sinalização de 
mão única na Praça Conceição Borges. (Decisão: Não aprovado). 
5-Requerimento N0  0718/2018-  CMV – É possível ser realizado 
visita técnica visando avaliar a necessidade de redutor de veloci-
dade neste cruzamento indicado pelo morador ? (cruzamento da 
Rua Oswaldo Brito Benedetti com a Alan Kardec). Sendo feito a 
visita técnica solicito cópia do relatório conclusivo. (Decisão: Não 
aprovado). 6-Requerimento  N0 0646/2018- CMV - Para que in-
forme efetivamente será implantado um Semáforo na  Rua Braz 
Caldeira confluência com Avenida Antônio Salim Curiati, em razão 
da alta velocidade em que os veiculos descem pela via. (Decisão: 
Aprovado). 7-Indicação N0 0630/2018- CMV- Estude a possibilida-
de de que seja feito a instalação de redutor de velocidade na Rua 
Plínio Fagundes defronte ao numero 300 (rua que margeia a Rodo-
via SP 255). (Decisão: Não aprovado). 8-Indicação N0 0695/2018- 
CMV – Que seja colocado um redutor de velocidade na Rua Emilio 
Lombardi defronte ao numero 50 – Bairro Vila Operaria. (Decisão: 
Não aprovado). 9-Indicação N0 0693-/2018- CMV- Que seja feita a 
mudança de sentido da Rua Marta Rocha para mão dupla, pois a 
via já era mão dupla, e tendo em vista que esta via é a única que 
dá acesso a  Avenida Paranapanema. (Decisão: Não aprovado). 
10-Requerimento  N0 0802/2018- CMV – Informe  esta Casa de 
Leis se já se encontra em andamento projeto de sinalização hori-
zontal e vertical, bem como redutores de velocidade na Rua Félix 
Fagundes a fim de que os motoristas sejam obrigados a reduzir 
a velocidade durante toda a extensão da referida rua. (Decisão: 
A sinalização horizontal e vertical já esta sendo providenciada). 
11-Requerimento N0 810/2018-CMV – Estudem a possibilidade de 
implantar uma lombada na Rua Valdomiro Dias de Camargo, próxi-
mo ao numeral 36 ou onde acharem mais prudente. (Decisão: Não 
aprovado). 12-Requerimento  N0  8632/2018- Municipe – Marcelo 
Delfini Cançado – Vem respeitosamente, solicitar que seja autori-
zado a identificação de mais duas vagas de estacionamento exclu-
sivas para atendimento no estabelecimento  (Rua Pernambuco N0 
1309, DROGAL FARMACÊUTICA LTDA) sendo uma para porta-
dores de necessidades especiais e a outro para atendimento dos 
demais clientes. (Decisão: Não aprovado). 13-Requerimento  N0  
8742/2018- Municipe – Adriano Jose Ferrreira – Venho por meio 
deste, relatar a vossa senhoria alguns problemas que se encontra 
em nosso bairro, principalmente na rua citada. (Rua Bastilho Ovidio 
Tardivo, Bairro São Judas 2). (Decisão: Reforço sinalização hori-
zontal e vertical, contendo velocidade, peso permitido e enviar ofí-
cio para secretaria de serviço para realização de serviços de tapa 
buraco). 14-Requerimento  N0  8744/2018- Municipe –  Fabiana 
Aparecida Ferreira- Solicito renovação de pintura de vaga de de-
ficiente, renovação de pintura de faixa amarela e solicito autoriza-
ção de placa de deficiente físico. (Consultório de fisioterapia, Rua 
Minas Gerais, N0 969, Centro). (Decisão: Verificar e passar para 
próxima pauta). 15-Requerimento  N0     8114/2018- Municipe – 
Mauricio Bruno Damiao – Vem através deste muirespeitosamente 
solicitar implantação de uma faixa elevada de pedestre de acordo 
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com a resolução n0 495 do CONTRAN, no trecho compreenden-
do a Avenida Anápolis à linha férrea. (Decisão: Verificar e passar 
para próxima pauta). 16-Requerimento  N0     9180/2018- Muni-
cipe – Sebastiao Francelino da Cruz – Solicitamos que seja ave-
riguado a possibilidade da construção de uma lombada física nas 
proximidades do Câmpus Avaré do IF São Paulo, sentido Centro. 
(Decisão: Sinalização horizontal e vertical). 17-Requerimento  N0    
9374/2018-Municipe – Joao Luiz Parize – Solicito parecer técnico 
referente a pedido de lombada a ser instalada na Rua Goias, N 0 
838, o porque foi negado a instalação. (Decisão: Entrar em contato 
com presidente para que o mesmo lhe passe o parecer técnico). 
18-Requerimento  N0     9760/2018-Municipe – Flavio de Oliveira 
Lima - Venho através desse requerimento solicitar à Estância Tu-
rística de Avaré, a implantação de duas vagas de estacionamento 
devidamente sinalizadas: uma vaga exclusiva para pacientes, com 
tempo de permanência de até 10 minutos, e uma vaga destinada 
para idosos. (As vagas requeridas devem ser localizadas na Rua 
Bahia n0 1151, esquina com a Rua Goias, e, frente ao Laboratório 
de Patologia  Dr. Flávio Lima). (Decisão: Não aprovado). 19-Re-
querimentos  N0  10272/2018-Municipe – Aparecida de Fátima 
Garramona – Venho por meio desta solicitar com máxima urgência 
a pintura de faixa amarela para embarque e desembarque de crian-
ças, e de uma vaga exclusiva para idosos/ambulância, na entra-
da desta academia. (Avenida Gilberto Filgueiras N0500, POWER 
TRAINER ACADEMIA). (Decisão: Não aprovado). 20-Requerimen-
tos  N0  10466/2018-Municipe – Carlos dos Reis Carvalho – Vem 
em nome dos moradores da Rua Piauí e de adjacências, mui res-
peitosamente requerer a Vossas Senhorias o restabelecimento da 
mão única da Rua Piauí, pelo menos até o cruzamento com a Rua 
Acre. (Decisão: Não aprovado). Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada por mim, Atenéia Ferreira matrícula 2053, membro deste 
Conselho Municipal de Trânsito, e Secretária do mesmo. Esta Ata 
deve ser assinada por todos os presentes referenciados.

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE AGOSTO DE 2018
Com a primeira chamada as 18hrs e 30 min e com a segunda 
chamada as 19hrs, iniciou-se a reunião do CMPC realizada no 
Centro Cultural Esther Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507 que con-
tou com quorum de 9 (nove) conselheiros que assinaram a lista 
presencial, sendo eles 6 (seis) titulares e 3 (três) suplentes. Os 
seguintes conselheiros não compareceram e nem enviaram seus 
suplentes não justificando suas ausências, são eles: Karina dos 
Santos Silva (Fotografia), Rosa Yuri K. Pinto (Literatura), Juliano 
Roger (Teatro), Everton Gomez Brasil (Dança), Sebastião Xavier 
de Lima (Desenho e Ilustração), Carlos Domingos Alonso (Artes 
Folclóricas), Luis Fernando Lopes (Produtores Culturais), Antônio 
Nunes Sobrinho (Museus), Isabel Cardoso (Associação Comercial 
e Industrial de Avaré), Sueli Conceição de Souza Papay (Associa-
ção de Artesanato), Cristiano Gomes Banin (Conselho Municipal 
do Plano Diretor), Reinaldo Severino Souto (Secretaria de Turis-
mo), Judésio Borges (Secretaria de Meio Ambiente) e Dayane 
Paes Silva Leite (Departamento de Contabilidade), não havendo 
representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente e do Conselho Municipal de Turismo até o presente mo-
mento, e justificaram suas ausências a conselheira Vilma Zanluchi 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
de Avaré), Maria Benedita Carvalho Sorbo (Artesanato) e Cristiano 
de Oliveira (Secretaria de Educação). 
A Presidente Poliana com a palavra inicia os trabalhos e anuncia  
os assuntos da pauta. 
Primeiramente procedeu-se a recepção do Estatuto da Casa de 
Artes e Artesanato - Associação Avareense de Artesãos e Artistas 
Plásticos, entregue pela representante junto ao CMPC, com a ci-
ência de todos os presentes. 
A seguir foi apreciado requerimento solicitando isenção da taxa 
de aluguel do Centro Cultural, para a realização do tradicional 
Festival Solidário de Danças Orientais, de cunho artístico, com ar-
recadação beneficente de alimentos, que serão doados para ins-
tituição a ser definida pelos organizadores, sendo o requerimento 
aprovado por unanimidade.
Conforme solicitado pela Presidente, o setor financeiro da Pre-
feitura enviou-nos os extratos da conta-corrente e novamente 
constatou-se saldo zerado em razão de bloqueio judicial. Ficou 
decidido que far-se-á nova reunião com o Sr. Itamar na tentativa 
de solucionar o problema.
Decidiu-se, também, que nos próximos eventos culturais (FAM-
POP, Festival de Dança, etc.) será intensificada a distribuição dos 
“flyers” que ainda temos em estoque  e já começaremos a nego-
ciar com o Poder Executivo a adição do boleto de contribuição 
voluntária no carnê do IPTU-2019.

CMPC
Conselho Municipal de Políticas Culturais

Com a palavra a Presidente informou aos presentes que partici-
pou, em São Paulo, de um curso sobre capacitação para elabora-
ção de projetos culturais - Lei Rouanet.
Finalizando os trabalhos, os presentes debateram sobre a continu-
ação da elaboração do Plano Municipal de Cultura, última etapa a 
ser cumprida para nossa inserção definitiva no Sistema Nacional 
de Cultura 
Seguiu-se com a leitura da ata anterior por Carlos Beltrami Júnior 
na condição de 2º (segundo) secretário e aprovada por unanimi-
dade pelos presentes.
Não havendo mais o uso da palavra livre por nenhum conselheiro, 
eu Carlos Beltrami Junior,  2° secretário, lavro esta ata com a Pre-
sidente, Poliana Gomez Brasil, dando por encerrada a reunião às 
19 hrs e 30 minutos.

Carlos Beltrami Junior                                     Poliana Gomez Brasil 
2º Secretário                                                   Presidente

Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Ferreira da Silva, CONVOCA 
os Conselheiros e seus Suplentes, para Audiência Pública  que 
será realizada no dia 06/09/18 às 09:00 horas (quinta- feira), no 
auditório  do Centro Cultural Esther Pires Novaes, situado na Rua 
Ceará n°1507 -centro, Estância Turística de Avaré/SP.
Pauta:
* Aprovação da Lei de Criação do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 

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

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Ferreira da Silva, CONVOCA 
os Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária que 
será realizada no dia 06/09/18 às 10:00 horas (quinta-feira), no 
Centro Cultural Esther Pires Novaes, situado na Rua Ceará nº 
1.507  centro, Estância Turística de Avaré/SP.
Pauta:
*   Leitura e Aprovação de ata da reunião anterior
*  Processos Pendentes 
* Comunicações da Presidência 
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 

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

Edital de Convocação

Eu, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Servi-
dores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, con-
voco, por meio deste edital, todos os trabalhadores filiados da cida-
de de Avaré e Arandu para Assembleia Extraordinária a acontecer 
no próximo dia 06 de setembro, quinta-feira, (primeira chamada às 
16 horas e segunda, às 16h30), na sede da entidade, localizada à 
rua Bahia, 1.550, centro da cidade, quando estará em discussão a 
seguinte Ordem do Dia: 
- Retificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária desta uni-
dade realizada no dia 22 de dezembro de 2017, referente à eleição 
verificada nos dias 21 e 22 de dezembro de 2017 desse sindicato 
de classe;  
- Retificação à ata de Reunião e Posse desta entidade realizada no 
dia 18 de fevereiro de 2018.  

Leonardo do Espírito Santo
Presidente

COMUNICADO
Ficam REVOGADAS as aprovações dos projetos em nome de 
SUZUKI REPRESENTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, Pro-
cessos 243/05 e 022/18, CAD. I.014.002.000, devido à questões 
jurídicas e administrativas.

Alexandre Leal Nigro
Secr. de Obras, Planejamento e Transportes
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
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LEGISLATIVO

SEC. EDUCAÇÃO

PORTARIA DE REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR

Portaria do Secretário Municipal de Educação 31de 
agosto de 2018.

Declara regularizada, a vida escolar de Valdinei Rodrigues de Sou-
za, RA nº 21 874 114,  referente à ausência de comprovante de 
escolaridade anterior à antiga 5ª série do Ensino Fundamental, 
considerando a Recuperação implícita, atendendo ao contido nos 
itens 2; 3; 3.1.2; 4.1; 4.3; 52 e 6.1.2 da Indicação CEE 08/1986 que 
acompanha a Deliberação CEE 18/1986.
Esta portaria retroage seus efeitos a 22/06/2018.
Avaré, 31 de agosto de 2018.

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

27 de AGOSTO de 2018

INDICAÇÕES
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

-para que providencie em caráter de urgência limpeza no terreno 
localizado no final da Rua Lucio Quartucci, no Bairro Jardim Santa 
Mônica, posto que o mesmo é de propriedade do município, posto 
que a falta da referida limpeza vem causando sérios transtornos à 
população.

Flávio Eduardo Zandoná-Vice-Presidente
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade de 
implantação de um estacionamento destinado a vaga exclusiva de 
idoso, na Rua Minas gerais entre os números 700 e 400.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
-que seja oficiado ao Demutran para que estude a possibilidade de 
instalar uma lombada na Avenida Salim Antônio Curiati, em frente 
ao número 410, devido à alta velocidade que os veículos transitam 
por aquele local.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- -INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor compe-
tente, que seja feita a instalação de placas de limite de velocidade 
em toda a extensão da Rua Felix Fagundes, tendo em vista que os 
veículos estão trafegando em alta velocidade da referida via.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor compe-
tente, que seja feita a reparação do Buraco na Rua Romeu Bretas em 
cruzamento com a rua Prof. Francisco Rodrigues dos Santos.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, providencie para que seja realiza-
do estudos visando fornecimento de Alimentação Diferenciada aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino diagnosticados com diabete, 
hipertensão e doença celíaca.
-por meio do setor competente, providencie ações para criação de 
uma Campanha de Conscientização sobre o atleta de fim de sema-
na com a finalidade de diminuir os riscos à saúde da população e 
também como maneira de disseminar informações sobre a forma 
correta de exercitar.
-por meio do setor competente, providencie criação de um Programa 
de Bibliotecas Itinerantes, que visitem os bairros mais afastados do 
centro e ofereçam gratuitamente o empréstimo de livros públicos.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável em toda a extensão da Rua da Colina/Bairro Colina Verde.
-por meio do setor competente, providencie a instalação de sistema 
de segurança realizado com câmeras de monitoramento no Cemi-
tério Municipal de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que seja disponibilizado no 
Semanário Oficial e no site da Prefeitura Municipal o Catálogo de 
livros integrantes do acervo da Biblioteca Municipal.
-por meio do setor competente, providencie implantação da Coleta 
Seletiva de lixo em todos os bairros da cidade.
-por meio do setor competente, para que desenvolva Eventos nas 
Dependências do Camping Municipal, principalmente nos feriados 
prolongados de:•12/10/2018 – Dia de Nossa Senhora Aparecida/
Dia das Crianças.•03/11/2018 – Finados.•15/11/2018 – Proclama-
ção da República. Considerando, que com eventos promovidos no 
Camping Municipal atrairá muitos turistas e os avareenses terão 
feriado de lazer.
-por meio do setor competente, para que sejam realizadas ações 
de fiscalização de queimadas no período noturno em nossa cidade 
para coibir essa prática nociva.
-por meio do setor competente, providencie com urgência um fun-
cionário para prestar serviços no Cemitério Municipal.
-por meio do setor competente, providencie a regularização da 
Guarda Municipal em nossa cidade, que tem como finalidade pro-
teger o Patrimônio Público.
-por meio do setor competente, realize estudos para criação e ma-
nutenção de Hortas Comunitárias em áreas públicas não utilizadas 
no Município.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável em todas as ruas do Bairro Jardim Califórnia.
-por meio do setor competente, providencie limpeza das caixas d’ 
água das Unidades Escolares da Rede de ensino do Município.
-por meio do setor competente, providencie ações para resolver o 
caso dos moradores de rua em nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie melhoria no serviço de 
ônibus circular que atende os bairros de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
realizar plantio de árvores no passeio público das Escolas públicas 
e privadas de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize fiscalização no 
sentido de coibir agressões ambientais na Represa Jurumirim no 
Município de Avaré.
-por meio do setor competente, providencie iluminação adequada 
na Rua Luiz Carlos Montebugnolli Chain/Vila Operária, que conta 
com uma iluminação precária comparada com as demais vias da 
cidade.
-por meio do setor competente, providencie melhorias nas Ruas 
Paulo Contrucci Leal e Luiz Carlos Montebugnolli Chaim/Vila Ope-
rária que encontram-se com grande quantidade de lixos e entulhos.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
reserve uma vaga para os pais de filhos autistas. Essa vaga é para 
o estacionamento público quanto para privado e se estende para 
a zona azul.

-por meio do setor competente, estude à possibilidade de criar função 
de zelador para atender o calçadão na Orla da Praia do Costa Azul.

REQUERIMENTOS
Antonio Angelo Cicirelli-Presidente

- que seja oficiado à CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, na pessoa 
de seu Gerente Geral, o Sr. Luiz Henrique Koch, para que informe 
esta Casa de Leis, em relação aos postes da Avenida Paulo Hen-
rique Contrucci, o seguinte: - Esta companhia foi questionada pela 
prefeitura sobre os postes fixados na referida avenida? Quando? 
- Em quanto a resposta foi enviada ao município? - Quanto tempo 
levaria esta companhia para realizar o serviço de mudança dos re-
feridos postes de lugar na supracitada avenida?
-que seja oficiado ao Secretário da Administração, Sr. Ronaldo 
Adão Guardiano, para que informe esta Casa de Leis do que se 
trata a especificação “Rateio pela participação em colaboração”, 
referente à ficha nº 3.3.71.70.00, constante do Balancete das Des-
pesas em Despesas de Pessoal Civil do ano de 2017.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao senhor Amarildo dos Santos, gerente Regio-
nal de atendimento dos Correios – Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, para que nos envie a esta Casa de Leis a justificativa 
de porque o bairro da Barra Grande ainda não recebe os servi-
ços oferecidos do Correio e se existe uma data a ser informado de 
quando vai iniciar os serviços. JUSTIFICATIVA: Este vereador foi 
questionado por moradores daquela localidade que estão a muito 
tempo sem os serviços oferecidos pelo Correio e não conseguem 
uma posição de um prazo para que seja implantado.
-que seja oficiado que seja oficiada a Josiane Lopes Medeiros, Se-
cretária Municipal de Educação, que encaminhe a esta Casa de 
Leis qual o procedimento que esta sendo adotado quanto ao to-
cante de mudança de localidade quanto aos bairros da cidade e ao 
transporte oferecidas as mesmas.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
por meio do setor competente, para que nos informe, quais foram 
os Núcleos de Criadores de Bovinos e Caprinos que foram con-
vidados a participarem da 50.ª EMAPA e quais confirmaram que 
estarão em exposição. JUSTIFICATIVA: Na edição do semanário 
Oficial do último dia 24 de agosto foi afirmada que a 50.ª pretende 
resgatar eventos voltados ao agronegócio, mas apenas foi informa-
do a participação de equinos.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Sr. Reinaldo Severino Sou-
to, presidente do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, para 
que o mesmo compareça a esta Casa de Leis na sessão ordinária 
do dia 10 de setembro as 19h00, para sanar as dúvidas dos nobres 
edis sobre os andamentos das obras com verbas do DADETUR 
e outras informações relacionadas ao Turismo da Municipalidade.
-que seja oficiado que seja oficiada a Josiane Lopes Medeiros, 
Secretária Municipal de Educação, por meio do setor da central 
de vagas, para que nos informe, atualizada uma lista do déficit de 
vagas nas creches da cidade.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a toda equipe da Secretaria de serviços que realizaram a melhoria 
do Campo de Futebol do Bairro Chácara Santa Elisa, pois a co-
munidade já vinha solicitando a melhoria do local para que todos 
pudessem voltar a utilizar o mesmo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a toda equipe handebol da (SEME) de Avaré que se classificaram 
diretamente para 2ª fase da Copa Infantil do Estado. A competição 
é organizada pela Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juven-
tude, em parceria com as secretarias de esporte municipais.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a toda equipe de Natação da (SEME) de Avaré que se classifica-
ram diretamente para 2ª fase da Copa Infantil do Estado. A compe-
tição é organizada pela Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e 
Juventude, em parceria com as secretarias de esporte municipais.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a toda equipe de Karatê a qual estiveram competindo na primeira 
fase do Campeonato Paulista Escolar de Karatê, em São Bernardo 
do Campo sob o comando do técnico Clodoaldo. O Atleta Eduardo 
Soares da Silva conquistou o 3° lugar, na categoria de peso 76 kg, 
no estilo shiai kumite, que é o combate de competição. O Atleta 
Calebe Carozzi também obteve o 3° lugar, na categoria de peso 
até 35 kg, no estilo kata, que é a demonstração de movimentos 
ao adversário. Ele também foi o campeão no estilo shiai kumite. 
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Ambos foram classificados para a final do Campeonato Brasileiro 
Escolar, que será disputado na cidade mineira de Contagem/MG.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÃO a toda equipe organizadora do São Paulo Futebol Clube 
Avareense, que fizeram um belo trabalho na última sexta feira dia 
24.08.2018 no evento aonde arrecadaram fundos para manuten-
ção no São Paulão.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos informe: O Conselho Municipal de Saúde está fiscalizando e 
cobrando à efetiva realização das Ações da Saúde do nosso Mu-
nicípio? Como está sendo realizado essa fiscalização pelo Conse-
lho Municipal de Saúde? Considerando, que à Saúde deverá ser 
prioridade para todos os governantes, porque Saúde é um esta-
do completo de bem-estar físico, mental e social. Um governo de 
qualidade deverá produzir à Saúde, portanto, precisamos melhor 
equidade dos serviços de Saúde em nosso Município.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Secretaria 
Municipal da Educação e à Secretaria Municipal da Saúde, para 
que nos informe sobre a Lei nº 2181 de 27 de fevereiro de 2018, 
de autoria da Vereadora Professora Adalgisa Ward que “ Dispões 
sobre o uso de espaços públicos para Campanhas sobre os atos 
de violência contra à mulher.”Que tipo de Campanha está sendo 
realizada em nossa cidade sobre a Violência contra à Mulher de 
acordo com a Lei Municipal nº 2181/2018?A Lei está sendo debati-
da no Centro de Atenção Integral de Saúde da Mulher – CAISMA e 
nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social? 
Solicito relato das atividades desenvolvidas referente a Lei Munici-
pal nº 2181/2018 em nossa cidade.Considerando, que a Violência 
contra à Mulher infelizmente é uma triste realidade na história da 
humanidade. É um grande problema que precisa ser enfrentado e 
erradicado numa verdadeira força tarefa a ser realizado por toda 
Sociedade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente, solicitando para que realize es-
tudos e informe da possibilidade de realizar o plantio de árvores 
frutíferas nas áreas públicas que margeiam a represa de nossa 
cidade ou, até mesmo, envide esforços para firmar parcerias com 
hotéis e estabelecimentos similares para tal fim. Considerando a 
importância das Praças Públicas no contexto urbanístico, além de 
contribuírem para o embelezamento das cidades, também propor-
cionam lazer, recreação, integração social aos munícipes, espe-
cialmente as crianças e jovens; Considerando que temos várias 
praças em áreas que margeiam a represa, tornando-as locais pro-
pícios à prática esportiva e caracterizando-as como verdadeiras 
áreas de lazer; Considerando que as referidas áreas podem ser 
melhor aproveitadas, caso as mesmas também contassem com 
árvores frutíferas; Considerando que o plantio de árvores frutíferas 
em locais públicos, como praças, por exemplo, traz diversos bene-
fícios ao meio urbano, pois estimula a alimentação mais saudável, 
promove a diversidade de espécies, atraindo pássaros e outros 
animais de ambiente natural, aproxima as pessoas de um ambiente 
mais natural, entre outros...
-que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo), para que esclareça se houve providên-
cias para análise da existência de ar nas tubulações dos prédios 
urbanos, relativamente aos serviços de água e esgoto. Sabemos 
que a formação de bolsões de ar na tubulação da rede principal 
ocorre por manobras, consertos e racionamentos, principalmente 
em regiões mais altas, devido ao ar ser mais leve que à água, está 
sendo sempre impulsionado para frente e para cima, o que faz com 
que o hidrômetro registre ar, girando até 15 vezes mais que à água. 
Se negativo, sugerimos que faça e constatada a existência de ar 
na tubulação que providencie a instalação de aparelho eliminador 
do ar, providência que significará considerável economia ao erário.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Secretaria Municipal 
de Obras e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que ava-
liem o pedido de um morador da Vila Operária, solicitando melhorias 
para seu bairros. Segue em anexo solicitação do morador com fotos. 
Melhorias nas Ruas Luiz Carlos Montegnolli Chaim e Paulo Contrucci 
Leal – iluminação precária, comparada com as demais ruas de nos-
sa cidade. Necessitamos de plantio de mudas de árvores nos pontos 
considerados área verde. Obras de pavimentação e drenagem do Jar-
dim Califórnia já assinadas pelo setor de convênios da Prefeitura, que 
sejam incluídas galerias pluviais para sanar os problemas causados 
pelas águas da chuva que originaram desde a entrada do Jardim Cali-
fórnia e se estenderam pelas vias citadas acima. Rua Paulo Contrucci 

Leal, paralela à entrada do Jardim Califórnia, onde em meados de 
mês de maio foi realizado pela Prefeitura aterramento de uma grande 
erosão que havia no local, porém esse é o resultado após a primeira 
chuva no local. Sentido do fluxo das águas fluviais causando erosão 
na área verde, havia um desvio para que a enxurrada desaguassem 
na estrada do sítio (situado à esquerda) e foi alterado pela obra da 
Prefeitura. Na Rua Luiz Carlos Montebugnolli Chaim – lixo, esgoto pro-
cedente de vazamento desde à Rua Paulo Contrucci Leal e abertura 
de erosão que a chuva aumentará trazendo inundação. No ponto mais 
baixo da via ocorre enxurradas que ficam empossadas com grande 
quantidade de lama durante longo período, que precisam ser retiradas 
com máquina e caminhão. Sendo 100 metros adiante inicia a Estrada 
dos Rochas que traz para esse local grande fluxo de veículos. Median-
te essas solicitações do morador, que providências serão tomadas?

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE USU-
ÁRIO DE LINHA DE ÔNIBUS “Rios, se possível verifica a possibi-
lidade de iluminar o Ponto de ônibus próximo ao Posto Castelinho 
na Rodovia SP255, pois a empresa Rápido Campinas mudou os 
horários de ônibus e estamos tendo que pegar o ônibus as 06h da 
manhã, sem iluminação nenhuma, nem no ponto e nem na saída 
para a pista. Ainda vai ocorrer acidentes no local, sem contar o 
risco com malandros.” Diante do exposto, solicito informações se é 
possível realizar ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO 
INSTALAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TORNO DO PONTO DE 
ONIBUS PRÓXIMO AO POSTO CASTELINHO, tendo como objeti-
vo proporcionar maior segurança aos usuários do local.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Governador do Estado de 
São Paulo no sentido de informar se é possível a TRANSFERÊNCIA 
AO MUNICÍPIO DE AVARÉ DA FAIXA DE TERRA AO LADO DO 
BAIRRO COSTA AZUL QUE ATUALMENTE PERTENCE AO DE-
PARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, tendo em vista ser 
uma área sem nenhuma utilização pelo DER, que servirá ao nosso 
município para melhorar a infraestrutura do Bairro Costa Azul e outros. 
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré e o Conselho Municipal de Trânsito ao 
que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADORA “Alessandro, sou mo-
radora da Rua Bastilio Ovidio Tardivo, próximo ao Bizungão e essa 
rua depois que fizeram a rodovia virou retorno onde passa muitos 
caminhões e carros em alta velocidade. Eu que tenho três crianças 
fico com medo. Dá uma atenção pra nós.”  Diante do exposto, so-
licito informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NO 
LOCAL INDICADO VISANDO AVALIAR A NECESSIDADE DE RE-
DUTOR DE VELOCIDADE, BEM COMO, SENDO FEITA A REFE-
RIDA VISITA SOLICITO CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 
95 de 19/02/18 solicitei informações quanto à possibilidade de ins-
talar placas orientativas na orla do bairro Costa Azul visando instruir 
os usuários quando ao permitido e/ou proibido. Em 07/03/18, atra-
vés do Ofício 118/2018/RQ da Prefeitura Municipal, fui informado 
que o pedido havia sido encaminhado a Secretária de Turismo para 
providências. Nesta semana, estive no local e constatei que não 
foram instaladas as placas orientativas. Diante do exposto, SOLICI-
TO INFORMAÇÕES QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTALAR 
PLACAS ORIENTATIVAS NA ORLA DO BAIRRO COSTA AZUL 
VISANDO INSTRUIR OS USUÁRIOS DAQUELE LOCAL, tendo 
em vista que algumas regras de utilização são necessárias em es-
paços públicos, como por exemplo regras permissivas ou proibiti-
vas para estacionamento, acampamento, churrasco, som, pesca, 
duchas, lixos e outras.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré e o Conselho Municipal de Trânsito ao que 
segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro, sou morador 
há mais de dez anos da Rua João Fragoso, 116, onde é a saída 
mais utilizada do Bairro Brabância. Em média temos mais de três 
acidentes por mês neste local. Só está semana que passou teve 
três acidentes na esquina da minha casa. Venho pedir em nome 
de toda vizinhança uma lombada ou uma pessoa do trânsito da 
cidade para que possa ir lá analisar. Não tem mais condição, eu 
mesmo tenho dificuldade de sair de carro pois o transito é muito rá-
pido. Ninguém respeita. Eu venho pedir em nome das pessoas que 
usam a via. Peço encarecidamente uma lombada. Se achar que 
este pedido é muita coisa, faço um desafio, fiquem 10 minutos em 
frente a minha casa. A lombada vai diminuir os acidentes que estão 
tendo.”  Diante do exposto, solicito informações se é possível RE-
ALIZAR VISITA TÉCNICA NO LOCAL INDICADO VISANDO AVA-
LIAR A NECESSIDADE DE REDUTOR DE VELOCIDADE, BEM 
COMO, SENDO FEITA A REFERIDA VISITA SOLICITO CÓPIA DO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO.

Carlos Alberto Estati
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que determine à secretaria Municipal do Meio Am-
biente que responda a esta Casa de Leis qual a razão de o ca-
minhão o qual recolhia materiais recicláveis no município já não 
encontra-se mais operando o mesmo serviço. Requeiro ainda, seja 
o mesmo retornado aos trabalhos em caráter de urgência, posto 
estar fazendo extrema falta aos cooperados integrantes da Coope-
rativa de Reciclagem local.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- que seja CONVOCADO o Secretário Municipal da Administração, 
Sr. Ronaldo Guardiano, considerando as declarações por ele dadas 
em programa de rádio local na data de hoje, para que compareça a 
esta Casa de Leis na sessão ordinária do dia 03/09/2018, às 19ho-
ras a fim de explanar sobre a folha de pagamento do município e 
demais assuntos pertinentes ao funcionalismo público municipal.
-que seja oficiado à Procuradoria do Município para que informe 
esta Casa de Leis acerca do andamento da Ação de Reintegração 
de Posse da antiga Estação Ferroviária, situada à Praça Guaracia-
ba Amorim.  JUSTIFICATIVA: O presente requerimento justifica-se 
pelo fato de ter este vereador como última informação do referido 
processo no dia 23/02/2017, os dados passados pelo Procurador 
Dr. Paulo Benedito Guazzeli em que o mesmo disse que “a imissão 
de Posse do imóvel da presente ação de reintegração de posse, 
está conforme expressamente previsto no termo de cessão provi-
sória de uso gratuito do bem”.
-que seja oficiado ao setor de Licitações da Prefeitura para que 
envie a esta Casa de Leis cópia integral do Pregão Presencial 
nº062/18, processo nº179/2018, sobre locação de equipamentos 
de sonorização e iluminação para o evento “Dia das Mães”, o qual 
foi revogado, conforme publicado no semanário oficial do município 
do dia 11/05/2018. Requeiro ainda, seja encaminhada cópia inte-
gral das dispensas de licitação nº 030/2018, processo nº199/2018, 
referente à iluminação, no valor de R$7.450,00 e 031/2018, proces-
so nº 200/2018, referente à sonorização, no valor de r$7.500,00, 
respectivamente, enviando, ainda, cópia integral dos empenhos nº 
7408 e 7409, bem como as respectivas Ordens de Pagamentos 
referentes aos mesmos.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que sejam consignados votos de APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES à Sra Josana Souza Carlos, responsável pela Secretaria 
Municipal das Pessoas com Deficiência pela realização do evento 
denominado “6ª A Comunidade e a Pessoa com Deficiência”, ocor-
rido no último sábado, dia 25 de agosto, no Largo São João.
-que seja oficiado à Diretoria do CAPS – Centro de Atendimento 
Psicossocial – para que envie a esta Casa de Leis o quadro de 
funcionários do referido centro, informando, também, se o atual nú-
mero de funcionários é suficiente para o atendimento da demanda.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor CLOVIS ANTONIO ROCHA GUERRA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora NORMA PIMENTEL GONÇALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES SANT’ANNA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor MARIO LUCAS PEREIRA GARCIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor MANOEL MESSIAS FERREIRA.

CONVITE
 
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os Senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública para apresentação dos relatórios 
da Secretaria Municipal da Saúde referentes ao 2º quadrimestre 
de 2018.

Data:  28/09/2018  
Horário: 09 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I
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ESPORTES

Karatê e Capoeira são as opções
Dando sequência ao trabalho de reativar as au-

las para as crianças no Centro Social Urbano (CSU), 
no bairro Plimec, a Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer definiu nesta terça-feira, 28, que aulas 
de karatê e de capoeira serão inseridas na progra-
mação de suas escolinhas esportivas.

Atividades esportivas
retornam no CSU

As aulas de karatê serão ministradas às quintas-
-feiras em dois períodos: das 9h às 10h e das 14h 
às 15h, pelo professor Clodoaldo. Já as de capoeira, 
às sextas-feiras em dois períodos, nos mesmos ho-
rários, pelo professor Alexandre.

O Centro Social Urbano (CSU) fica na Rua Pro-
fessor Amorim, 700, no Conjunto Residencial Egy-
dio Martins da Costa (Plimec). O telefone para con-
tato é  (14) 3732.1253.

O CEI “Professora Adalgisa de Almeida 
Ward” finalizou na última segunda-feira, 
27, o Projeto Folclore. Durante a iniciativa 
foram trabalhados conhecimentos sobre 
os costumes, lendas, tradições, culinária, 
vestuário e danças, temas desenvolvidos 
pela equipe pedagógica.

Os alunos realizaram uma visita no 
Sítio do Picapau Amarelo, em Avaré, que 
teve seu ambiente todo adaptado e en-
feitado para recebê-las. Passaram pela 
caverna da Cuca, almoçaram, na cozinha 
da Tia Nastácia, junto com as persona-
gens Emília, Cuca, Saci-pererê e Viscon-
de de Sabugosa, criados pelo escritor 
Monteiro Lobato.

Professoras e Auxiliares de Desenvol-
vimento Infantil (ADIs) acompanharam 
as crianças, e a Secretaria Municipal da 
Educação disponibilizou o ônibus. 

EDUCAÇÃO 

Alunos visitaram o Sítio do 
Picapau Amarelo

SEME apoia o 
1º Campeonato 
Municipal Escolar 
de Xadrez

Numa ação conjunta entre a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer (SEME), o Xadrez 
Avareense e a Secretaria Municipal da Educa-
ção, será realizado no dia 23 de setembro, na 
EMEB Flávio Nascimento, o 1º Campeonato 
Municipal Escolar de Xadrez.

O torneio envolverá os alunos do ensino 
básico da rede municipal, que para participar 
deverão se inscrever na secretaria de sua es-
cola fornecendo nome e data de nascimento. 
Haverá premiação nas categorias feminino, 
sub-12, sub-10 e sub-08, além dos melhores 
colocados na classificação geral.

A iniciativa tem como objetivo a revelação 
de novos talentos, uma vez que os destaques 
serão inseridos no programa de ensino do Xa-
drez Avareense para formação de enxadristas 
num trabalho de longo prazo.
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SAÚDE

Na zona urbana será entre 
17 e 22 de setembro

A Prefeitura de Avaré, por meio da Vigilân-
cia Sanitária (VISA), vai promover entre os dias 
17 e 22 de setembro, a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Raiva Animal. Nesta pri-
meira fase, a imunização acontecerá na zona 
urbana, conforme cronograma divulgado pelo 
departamento com horários que variam entre 
as 8h e às 17h. 

Os donos de animais devem ficar atentos 
aos prazos, pois terminado o período de va-
cinação na cidade, será divulgado o roteiro da 
campanha a ser realizada na zona rural, a qual 
já está marcada para o período de 24 a 29 de 
setembro. 

De acordo os dirigentes da VISA, a raiva é 
uma doença causada por um vírus e uma das 
suas formas de transmissão é pela saliva. Assim 
que um animal contaminado morde, ele trans-
mite o vírus e contribui para a proliferação da 
doença. “Por isso o cuidado e a vacinação de-
vem ser regulares em qualquer época. No ano 
de 2017, somando as zonas rural e urbana, fo-
ram vacinados 13.600 animais”, informaram. 

 O animal pode ser imunizado a partir dos 4 
meses de idade. O responsável deverá levar a 
carteira de vacinação do seu gato ou cachorro. 
Ambos com focinheira ou coleira, e de prefe-
rência conduzi-los na caixa de transporte. A fê-
mea que estiver amamentando não poderá ser 
vacinada, segundo orientação da VISA. 

COMUNICADO 
A Vigilância Sanitária comunica que não 

será fornecida, em hipótese alguma, vacinas 
para serem aplicadas em outros locais. As do-
ses serão utilizadas, somente, nos lugares defi-
nidos pela Prefeitura.

Informações pelo telefone 3732-7144.

Vacinação contra a raiva animal 
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INCLUSÃO

Evento movimentou o 
Largo São João

No último sábado, 25, aconteceu mais uma 
edição do “A Comunidade e a Pessoa com De-
ficiência”, no Largo São João. Promovido pela 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência (SMDPD), o objetivo do evento foi, se-
gundo seus organizadores, “conscientizar a 
comunidade sobre o papel da inclusão a fim 
de despertar a sociedade para um olhar hu-
manizado, romper as barreiras do preconceito 
e favorecer o empoderamento da Pessoa com 
Deficiência. 

A Comunidade e a Pessoa com 
Deficiência atinge grande público

Na praça estiveram presentes e prestando 
atividades diferentes segmentos: poder públi-
co, sociedade civil, instituições de ensino su-
perior, escolas e empresas privadas. 

Durante o evento foram realizadas diver-
sas ações, dentre as quais orientação jurídica, 
nutricional e educacional. Houve atividades 
adaptadas, de inclusão e sensibilização, atu-
alização de carteiras de vacinação, testes de 
glicemia e aferição de pressão arterial, oficinas 
de artesanato e desenho, atividades de recre-
ação e contação de histórias, demonstração 
dos softwares para inclusão de pessoas com 
deficiência visual e demonstração de projeto 
de informática inclusiva (ETEC), exposição de 

cadeiras anfíbias para uso no Camping Muni-
cipal (Projeto Praia Acessível), cortes de cabelo 
e maquiagem, venda de produtos artesanais, 
além de cadastramento da Associação Arco-Í-
ris (Transtorno Espectro Autista) e da SMDPD 
(Passe Livre, Grupo de Mães, Carteira de Esta-
cionamento em Vaga Especial, Núcleo Esporti-
vo e Empregabilidade). 

“O saldo foi positivo pelo sucesso de públi-
co. O ponto alto foi a participação das institui-
ções de ensino superior que agitaram com a 
presença de muitos alunos e professores. Este-
ve lá concentrada a nova geração de profissio-
nais que já entendem a importância da acessi-
bilidade e da inclusão”, relata a organizadora. 
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CULTURA

Mostra no Museu celebra os 100 anos 
do escultor Fausto Mazzola
Evento acontece até 
o fim de setembro

A Estância Turística de Avaré está 
celebrando em 2018 os 100 anos 
de nascimento do professor Fausto 
Mazzola, autor das principais escul-
turas que ornamentam as praças da 
cidade. Para comemorar a data, a 
Secretaria da Cultura preparou uma 
série de eventos, dentre os quais a 
exposição organizada pela equipe do 
Museu Municipal Anita Ferreira De 
Maria, aberta no último dia 20.

“Nessa exposição estamos mos-
trando, em especial aos estudantes, 
o significado dos monumentos do 
escultor Fausto Mazzola e um pou-
co da sua história de amor às artes. 
Vale a pena conhecer a vida desse 
admirável educador que muito fez 
pela cultura em Avaré e que merece 
ser lembrado”, destacou o diretor do 
Museu, Gesiel Theodoro Neto.

No local, o público vê artefatos e 
peças do ateliê de Mazzola, muitas 
telas a óleo do artis ta cedidas gen-
tilmente pela família, uma coleção 
fotográfica, além de documentos e 

 Modelos de bustos e de quadros feitos por Mazzola. Primeira mostra de telas a óleo de Mazzola em Avaré.

curiosidades. Até 28 de setembro, 
com entrada gratuita, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, a mostra pode ser 
vista no Museu, que fica no bosque 
do CAIC. Visitas de escolas e de gru-
pos podem ser previamente agenda-
das pelo telefone (14) 999040073.

Educador e artista – Paulistano 
nascido em 30 de setembro de 1918, 
o professor Mazzola trabalhou na ci-
dade entre os anos de 1958 e 1963, 
quando foi diretor da Escola Arte-

sanal Jânio Quadros, que funcionou 
na antiga estação ferroviária. Nesse 
período, voluntariamente esculpiu a 
estátua do Desbravador e o entorno 
do Relógio de Sol, elaborou o dese-
nho do piso em mosaico português 
da praça da Concha Acústica, criou 
o Monumento ao Expedicionário e a 
Fonte das Artes, no Largo São João, 
além dos bustos do coronel João 
Cruz e do monsenhor Celso Ferreira. 
Homenageado em 1959 com o títu-

lo de Cidadão Avareense, ele faleceu 
em Campinas no ano de 2004.

Tema do desfile festivo – Por meio 
da Lei Municipal nº 2.180/18, o prefeito 
instituiu o “Ano do Escultor Fausto Ma-
zzola” no município. A data terá ênfase 
com a comemoração do centenário do 
artista no desfile festivo dos 157 anos de 
Avaré, no domingo, 16 de setembro. A 
propósito, as escolas das redes pública 
e privada preparam alegorias com seus 
alunos para reverenciar Mazzola. 

Entre os dias 20 e 31 de agosto, a Secretaria 
Municipal da Cultura, através da Biblioteca Pro-
fessor Francisco Rodrigues dos Santos, promo-
veu a Quinzena do Folclore, evento importante 
do calendário cultural que teve variada progra-
mação concentrada na área verde do Centro 
Avareense de Integração Cultural (CAIC) e na 
Sala Herculano Pires. 

Durante o período, cerca de 2.800 alunos de 
15 escolas do município participaram de diferen-
tes atividades lúdicas, como antigas brincadeiras, 
contação de histórias e apresentações folclóricas. 

Feita em parceria com a Secretaria Municipal 
da Educação, a Quinzena do Folclore teve o apoio 

Centenas de alunos vibraram na Quinzena do Folclore
dos alunos dos cursos de Letras e de Lazer do Ins-
tituto Federal (IFSP) e a participação de alunos e 
professores da Escola Rudolf Lanz, os quais se en-
carregaram de apresentar espetáculos folclóricos 
que animaram o evento, como “O grande sol e o 
pequeno sol” e “O Boi Mamão”.

Agradecimentos – Em nome da Secretaria da 
Cultura, a bibliotecária Suzely Dainezi expressou 
sua gratidão pelo apoio decisivo da IFSP, da Escola 
Rudolf Lanz e da equipe do Museu Municipal Anita 
Ferreira De Maria. “Sem essa cooperação não seria 
possível transmitir aos estudantes nossos costu-
mes, crenças, contos, mitos, lendas, músicas dan-
ças e festas da cultura brasileira”, frisou.
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LEGISLATIVO

EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO PARA ME/MEI E EPP
REPETIÇÃO

Processo nº 14/2018 
Pregão Presencial nº 04/2018 
Data da realização: 14 de setembro de 2018 às 9 horas
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
do tipo menor preço global, cujo objeto é a aquisição de TABLETS 
para uso dos vereadores da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré, conforme especificações do edital que poderá 
ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631, Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711-3070. 

Cristiane Soares Hipólito
Pregoeira

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

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO Nº 18/2018
Referente: Prorrogação por mais 12 meses ao Contrato nº 12/2017 
- Processo nº 15/2017 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: MENDES & SILVESTRE LTDA - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de Suporte Técnico da Central Privada de PABX, com ma-
nutenção preventiva e corretiva, para a Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré.
Valor do aditivo: R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta re-
ais), sendo R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) mensais para 12 
(doze) meses. 
Data do ajuste: 23/08/2018

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.

CIRCULAR N º 29/2018- DG
Avaré, 30 de agosto de 2.018.

LEMBRETE
Estará presente o Sr. Ronaldo Guardiano, DD. Secretário Munici-
pal da Administração, para  explanar sobre a folha de pagamen-
to do município e demais assuntos pertinentes ao funcionalis-
mo público municipal, nos termos do Requerimento nº 911/2018, 
de autoria do Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque e outros, 
aprovado por unanimidade.

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
03/09/2018 - 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 03 de setembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/2018 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração parcial do primeiro quadro do 
Anexo II da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 
398/2016, da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Ava-
ré e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 07/2018 e dos Pa-
receres do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor (c/
emendas)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2018 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração parcial do segundo quadro da 
Resolução 386/2014, alterada pela Resolução nº 398/2016, da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras 
providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 08/2018 e dos Parece-
res do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(c/ emenda)
3.   PROJETO DE LEI Nº 77/2018 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Roberto Araujo
Assunto: Altera o Artigo 3º e seu parágrafo 1º, da Lei nº 2.034/2016 
e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 77/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ 
emendas)
4.    PROJETO DE LEI Nº 51/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a revogar as Leis Municipais 
nºs 1.342, de 21 de setembro de 1.982 e 416, de 05 de novembro 
de 1.992, e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 51/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (vis-
tas: Verª Marialva)
5.   PROJETO DE LEI Nº 63/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências R$ 5.180.915,03 - Secretaria Mu-
nicipal da Educação (c/ SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 63/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
6.   PROJETO DE LEI Nº 64/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências R$ 165.000,00- Secretaria Muni-
cipal da Educação (c/ SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 64/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
7.   PROJETO DE LEI Nº 65/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências R$ 627.890,28 - SEMADS (c/ 
SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 65/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
8.   PROJETO DE LEI Nº 67/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências R$ 802.000,00 - Secretaria Muni-
cipal de Saúde (c/ SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 67/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
9.   PROJETO DE LEI Nº 79/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio por intermé-
dio da Secretaria Municipal da Saúde com os Municípios de Águas de 
Santa Barbara-SP, Iaras-SP e Manduri-SP e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 79/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas)
10.   PROJETO DE LEI Nº 81/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 1.026.000,00 - Secretaria Munici-
pal da Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 81/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
11.   PROJETO DE LEI Nº 88/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de 
recursos financeiros destinados a realização da XXXVI FAMPOP - 
Feira Avareense da Música Popular. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 88/2018 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 27/08/2018, 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 Lei nº 76/2018 
Autoria: Ver Antonio Angelo Cicirelli
Dispõe sobre a redenominação da FAMPOP - Feira Avareense da 
Música Popular e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 77/2018 
Autoria: Ver Roberto Araujo
Altera o Artigo 3º e seu parágrafo 1º, da Lei nº 2.034/2016 e dá 
outras providências.
Projeto de Lei nº 78/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Município da Estância Turística de Avaré a celebrar “Ter-
mo de Colaboração” com a APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Avaré e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 79/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio por intermédio 
da Secretaria Municipal da Saúde com os Municípios de Águas de 
Santa Barbara-SP, Iaras-SP e Manduri-SP e dá outras providên-
cias.
Projeto de Lei nº 80/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Altera a redação da alínea “c”, do § 1º, do artigo 3º da Lei Municipal 
nº 332, de 15 de agosto de 1995 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 81/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especi-
fica e dá providências (R$ 1.026.000,00 - Secretaria Municipal da 
Saúde).
Projeto de Lei nº 82/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servidores e em-
pregados públicos municipais, instituído pelo artigo 1º da Lei nº 
1696, de 25 de junho de 2013 e adota outras providências.
Projeto de Lei nº 83/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especi-
fica e dá providências (R$ 669.480,00 - Secretaria Municipal da 
Saúde).
Projeto de Lei nº 84/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que es-
pecifica e dá providências (R$ 251.022,39 - Secretaria Municipal 
da Saúde).
Projeto de Lei nº 85/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre revogação da Lei Municipal nº 2.062, de 29 de No-
vembro de 2016 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 86/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza a Alienação de bem imóvel de propriedade do município 
de Avaré que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 87/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a conceder convênios às entidades que 
especifica, do Município de Avaré, nos termos da Lei Municipal nº      
e artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000.
Projeto de Lei nº 88/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos 
financeiros destinados a realização da XXXVI FAMPOP -Feira Ava-
reense da Música Popular.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de confecção de placa de inauguração, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para ser fixada na 
Casa do Cidadão.
Fornecedor: Bergamim Sinalização Viária Ltda EPP
Empenho(s): 8994/2018
Valor: R$ 1.550,00
Avaré, 31 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 fórmulas e suplementos 
nutricionais e dieta, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para atender pacientes por mandado judicial.
Fornecedor: H.Z Empreendimentos e Serviços LTDA ME 
Empenho(s): 10119, 10120, 10121/2017
Valor: R$ 2.374,92
Avaré, 31 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 folder, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a campanha para a vi-
gilância epidemiológica.
Fornecedor: Igral Industria Grafica Ltda
Empenho(s): 4144/2018
Valor: R$ 980,00
Avaré, 31 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): 12910/2018
Valor: R$ 12.390,24
Avaré, 31 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): 12916/2018
Valor: R$ 2.092,80
Avaré, 31 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 didático, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Publicações Brasil Cultural Ltda ME
Empenho(s): 5397/2018
Valor: R$ 126.785,25
Avaré, 31 de Agosto 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 dosimetria, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atender o Pronto Socorro 
Municipal.
Fornecedor: Sapra Landauer Serv de Assessoria e Proteção Ra-
diológica Ltda
Empenho(s): 4243/2018
Valor: R$ 151,58
Avaré, 31 de Agosto de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

SEC. ADMINISTRAÇÃO

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 259/2018 

Edital de Convocação :030/2018 – publicação 28/07/2018
Interessado : PRISCILA SORAIA DO NASCIMENTO
Requerimento : 10340/2018
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expe-
diente 259/2018, verificamos, que a requerente não poderá aten-
der, na íntegra às exigências contidas no Edital regulamentador do 
certame. ( CP 001/2018- itens 2.3, 2.4 e 2.5), face a não compro-
vação de graduação completa em curso superior de Pedagogia ou 
Normal Superior;
Considerando Parecer da Procuradoria Geral do Município, anexa-
do como fls. 38;
Indefiro a nomeação/posse/exercício, smj, face óbice as regras do 
Edital do Concurso Publico 001/2018, da Prefeitura do Município 
da Estância Turística de Avaré, em conformidade com as disposi-
ções previstas nas Leis Municipais nº315/1995, 2007/2016 e Lei 
Complementar nº 216/2016.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 27 de Agosto de 2018.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 142/18 – PROCESSO Nº. 397/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários e enxovais para residência terapêutica
Recebimento das Propostas: 14 de Setembro de 2.018 das 10 horas até 25 de  Setembro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de Setembro de 2.018 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 25 de Setembro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2.018 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 143/18 – PROCESSO Nº. 398/18
Objeto: Aquisição de aparelho de Raio X + Impressora Dry para o Pronto Socorro Municipal/UPA
Recebimento das Propostas: 17 de Setembro de 2.018 das 10 horas até 26 de  Setembro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de Setembro de 2.018 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 26 de Setembro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2.018 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 144/18 – PROCESSO Nº. 399/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de peças para reparo do poço do recinto da EMAPA
Recebimento das Propostas: 18 de Setembro de 2.018 das 10 horas até 27 de  Setembro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 27 de Setembro de 2.018 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 27 de Setembro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2.018 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 145/18 – PROCESSO Nº. 400/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de telefones para todas as unidades de saúde.
Recebimento das Propostas: 21 de Setembro de 2.018 das 10 horas até 02 de Outubro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 02 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 02 de Outubro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2.018 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/18 – PROCESSO Nº. 401/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de instrumentais e equipamentos odontológicos 
para as EMEB’S, ESF’S, UBS’S E CEO.
Recebimento das Propostas: 24 de Setembro de 2.018 das 10 horas até 03 de Outubro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 03 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 11 horas
Início da Sessão: 03 de Outubro de 2.018 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2.018 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 147/18 – PROCESSO Nº. 402/18
Objeto: Aquisição de macacão para operação corta fogo – Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 28 de Setembro de 2.018 das 10 horas até 09 de Outubro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 09 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 09 de Outubro de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2.018 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 148/18 – PROCESSO Nº. 411/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de máscara facial Venturi adulto e infantil.
Recebimento das Propostas: 13 de setembro de 2.018 das 14 horas até 25 de setembro de 2.018 às 
08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de setembro de 2.018 das 08h30 min às 09h30 min.
Início da Sessão: 25 de setembro de 2018 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, 31 de agosto de 2018 – Olga Mitiko 
Hata – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/18 – PROCESSO Nº. 412/18

COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipa-
mentos permanentes para Unidade de Pronto Atendimento/Pronto 
Socorro.
Recebimento das Propostas: 18 de setembro de 2.018 das 14 ho-
ras até 28 de setembro de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 28 de setembro de 2.018 das 08h30 min 
às 09h30 min.
Início da Sessão: 28 de setembro de 2018 às 10h30 min.
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, 31 de agosto de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/18 – PROCESSO Nº. 413/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
hidráulico para o Setor de Manutenção Predial da Garagem Mu-
nicipal.
Recebimento das Propostas: 25 de setembro de 2.018 das 14 ho-
ras até 05 de outubro de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 05 de outubro de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 05 de outubro de 2018 às 10h30 min
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, 31 de agosto de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/18 – PROCESSO Nº 403/18
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para prestação de serviços de transportes de passagei-
ros, até o limite de 100.000 quilômetros, para atendimento de diver-
sas secretarias desta municipalidade.
Data de Encerramento: 17 de setembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de setembro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 31 de agosto de 2.018 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 127/18 – PROCESSO Nº. 404/18
Objeto: Aquisição de livros de apoio pedagógico para os alunos do 
3º e 4º anos do Ensino Fundamental I.
Data de Encerramento: 14 de setembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de setembro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 128/18 – PROCESSO Nº. 405/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técni-
cos educacionais para desenvolvimento de capacitação profissio-
nal para a Secretaria Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 20 de setembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de setembro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 129/18 – PROCESSO Nº. 406/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguro de veículo da Secretaria Municipal de Esportes.
Data de Encerramento: 21 de setembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de setembro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 130/18 – PROCESSO Nº. 407/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de diários de classe para a Secretaria Municipal 
de Educação.
Data de Encerramento: 24 de setembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 24 de setembro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/18 – PROCESSO Nº. 408/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de insulfilm para o Almoxarifado da Saúde.
Data de Encerramento: 24 de setembro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 24 de setembro de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/18 – PROCESSO Nº. 409/18
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para manutenção preventiva e corretiva das viaturas do 
Corpo de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 25 de setembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de setembro de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
Pregão Presencial n° 100/18 – Processo n° 314/18

Considerando a impugnação da empresa ROMANELLI EQUIPA-
MENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, o Senhor ALEXANDRE LEAL NI-
GRO, Secretário Municipal de Planejamento e Transportes, no uso 
de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital 
em epígrafe a ser conferido no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 14 de setembro de 
2018, às 15 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 28 de agosto de 2018.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 363/18 REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/18 – PROCESSO Nº. 340/18

Considerando a solicitação feita pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação, a Senhora CRISLAINE APARECIDA SANTOS, Pre-
goeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
rerratificação do edital em epígrafe, nos moldes a serem conferidos 
através do site www.avare.sp.gov.br/home.
Data de Encerramento: 04 de setembro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de setembro de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Servi-
ços 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 LISIANE TASSO 
GUITES MERELES – ME, responsável pelo registro de pre-
ços para futura aquisição de Lona Plástica dupla face para 
a Secretaria de Serviços e Defesa Civil, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 076/18 – Processo nº. 205/18. Homologado 
em: 06/08/2018.

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 737 COMÉRCIO DE VEÍCU-
LOS E SERVIÇOS EIRELI, responsável pela aquisição de veícu-
los, relativo ao Pregão Eletrônico n° 118/18 – Processo n° 328/18. 
Homologado em: 28/08/2.018.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atri-
buições 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 SHINI INDUSTRIA E COMÉR-
CIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP, responsável pela aquisição de 
carrinho de lixo, relativo ao Pregão Eletrônico n° 121/18 – Processo 
n° 342/18. Homologado em: 29/08/2.018.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 054/18 – Processo nº. 293/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação entre CARLOS AUGUSTO 
PIRES NOVAIS AVARÉ ME, com valor total de R$ 5.250,00 (Cinco 
mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando o fornecimento de ma-
teriais de jardinagem e paisagismo, para instalação dos mesmos 
em toda extensão da Avenida Prefeito Paulo Novaes, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 22 de agosto de 2.018 – Glauco Fabiano Favaro De 
Oliveira – Secretário Municipal do Turismo da Estância Turística 
de Avaré.

Dispensa nº. 068/18 – Processo nº. 356/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à LEANDRO CABRAL PAS-
SARELI ME, com valor total de R$ 1.820,00 (Hum mil, oitocentos 
e vinte reais), objetivando a aquisição de 70 (setenta) caixas de 
copos de água mineral de 200 ml, em perfeitas condições devida-
mente lacradas, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de agosto de 2.018 
– Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da 
Educação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 023/18 – Processo nº. 317/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à BALADA EVENTOS 
E PRODUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 280.000,00 (Duzen-
tos e oitenta mil reais), objetivando a realização de show artístico 
musical do cantor sertanejo GUSTTAVO LIMA, no dia 08 de de-
zembro de 2.018, na 50ª EMAPA, com fulcro no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de 
agosto de 2.018 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura 
da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 028/18 – Processo nº. 371/18
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à JOSÉ CARLOS DE 
SOUSA EVENTOS ME, no valor global de R$ 8.000,00 (Oito mil 
reais), objetivando a realização de show artístico musical MÁRCIA 
CHERUBIN, no dia 15 de setembro de 2.018, no Festival Avareen-
se de Música Popular – FAMPOP 2.018, com fulcro no artigo 25 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
31 de agosto de 2.018 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da 
Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 076/18 – Processo nº. 205/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LISIANE TASSO GUITES MERELES – ME.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Lona Plástica 
dupla face para a Secretaria de Serviços e Defesa Civil.
Valor Global: R$ 25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 06/08/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 054/18 – Processo nº. 293/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS AUGUSTO PIRES NOVAIS AVARÉ ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
de jardinagem e paisagismo, para instalação dos mesmos em toda 
extensão da Avenida Prefeito Paulo Novaes, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal do Turismo
Valor Global: R$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/08/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 068/18 – Processo nº. 356/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LEANDRO CABRAL PASSARELI ME
Objeto: Aquisição de 70 (setenta) caixas de copos de água mineral 
de 200 ml, em perfeitas condições devidamente lacradas, confor-
me solicitação da Secretaria Municipal da Educação
Valor Global: R$ 1.820,00 (Hum mil, oitocentos e vinte reais) 
Data da Assinatura do Contrato: 23/08/2.018
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EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 023/18 – Processo nº. 
317/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BALADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical do cantor sertanejo GUSTTAVO LIMA, no dia 08 de de-
zembro de 2.018, na 50ª EMAPA, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2.018

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 028/18 – Processo nº. 
371/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical MÁRCIA CHERUBIN, no dia 15 de setembro de 2.018, no 
Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2.018, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 8.000,00 (Oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 118/18 – Processo n° 328/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: 737 COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Aquisição de veículos
Valor global: R$ 254.200,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, 
duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/08/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 121/18 – Processo n° 342/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 
LTDA EPP
Objeto: Aquisição de carrinho de lixo
Valor global: R$ 15.999,90 (Quinze mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 29/08/2018

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 092/14 – PROCESSO N° 340/14 (Contrato n° 
339/14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço 
de assessoria e locação de sistemas na área de trânsito, abrangen-
do gerenciamento das infrações de trânsito estatísticas de trânsito, 
um microcomputador, uma impressora, tonner, impressão e enve-
lopamento das notificações de autuações e penalidades, com pror-
rogação do prazo até 16 de março de 2.019, no valor total de R$ 
8.385,30 (Oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta centa-
vos). Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento 
e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 077/18 – PROCESSO Nº. 206/18, objetivando 
Registro de Preços para futura aquisição de telhas e elemen-
tos de fixação (pregos, parafusos, buchas e rebites), confor-
me preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c 
a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
30/08/2018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal 
de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 125/18 – PROCESSO N° 351/18, que tem por objeto a 
aquisição de macacão para operação corta-fogo, conforme precei-
tua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 29/08/2.018. Murilo 
Daniel da Silva – 1° Tenente PM Comandante do Corpo de Bom-
beiros de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 082/18 – PROCESSO Nº. 247/18, objetivando a 
aquisição de gás P13 e P45 para a Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social, conforme preceitua o artigo 
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 27/08/2018. Adriana Moreira 
Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimen-
to Social.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 097/18 – PROCESSO Nº. 306/18, objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de frios e pães para projetos da Secre-
taria Municipal de Cultura com a prestação de serviços de fornecimen-
to dos lanches, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada 
em: 28/08/2018. Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 114/18 – PROCESSO Nº. 364/18, objetivando a aquisição 
de livros de apoio pedagógico para alunos do 3º ao 4º anos do En-
sino Fundamental I, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 28/08/2018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros 
– Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Considerando a necessidade urgente de atendimento a manutenção das 
ações do Centro de Zoonoses do Município da Estância Turistica de Ava-
ré, cujo o atendimento pela rede pública municipal de saúde está sendo 
prejudicado por não possuir condições de atender a demanda;
Considerando que, de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações pela Lei nº 13.204/2015 Art. 30 inciso VI, que a admi-
nistração pública poderá dispensar a realização de chamamento 
público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo 
órgão gestor da respectiva politica;
Considerando que a Entidade “AMOR DE QUATRO PATAS – ENTI-
DADE DE PROTEÇÃO ANIMAL” apresentou proposta par a forma-
lizar a parceria por meio do Termo de Fomento com o município da 
Estância Turistica de Avaré através da Secretaria Municipal da Saúde;
A Secretária Municipal da Saúde através da requisição n° 03751/18 
informa que há necessidade urgente em realizar a manutenção do 
Centro de Zoonoses Municipal, decorrente da exigência do Minis-
tério Público e que o Centro de Zoonoses é de suma impostância 
para a Saúde Pública do Município para evitar a propagação de 
doenças provenientes dos animais à população, assim, é favorável 
a imediata formalização da parceria; 
Com as justificativas acima elencadas, a escassez de instituições no mu-
nicípio e a urgência na oferta de serviços, a realização do chamamento 
público, com todos prazos legais a serem respeitados representaria para-
lisação de tais serviços, causando prejuízos ao interesse publico;
Justificamos, assim sendo, a dispensa de chamamento público 
para a celebração de Termo de Fomento entre o Município da 
Estância Turística de Avaré e a Entidade “ “AMOR DE QUATRO 
PATAS – ENTIDADE DE PROTEÇÃO ANIMAL”, uma vez que os 
serviços em questão por ser de extrema importância, merecem ser 
tratado de forma continuada e ininterrupta. Estância Turística de 
Avaré, em 23 de agosto de 2.018. Roslindo Wilson Machado – Se-
cretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO

Dispensa de Chamamento Público nº. 075/18 – Processo nº. 394/18
Fica ratificada a Dispensa de Chamamento Público à ENTIDADE 
– AMOR DE QUATRO PATAS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 
ANIMAL, no valor total de repasse de R$344.880,00 (Trezentos e 
quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais), objetivando a re-
alização de parceria estabelecida pela Administração Pública com 
a Organização da Sociedade Civil para consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco, proposta pela Organização, que 
envolva a transferência de recursos financeiros, com fulcro no arti-
go 30 da Lei Federal 13.204/15. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 23 de agosto de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Modalidade: Dispensa de Chamamento Público nº. 075/18 – Pro-
cesso nº. 394/18
Município: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Organização da Sociedade Civil: ENTIDADE – AMOR DE QUA-
TRO PATAS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL
Objeto: Realização de parceria estabelecida pela Administração 
Pública com a Organização da Sociedade Civil para consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco, proposta pela Orga-
nização, que envolva a transferência de recursos financeiros.
Valor Global de Repasse: R$ 344.880,00 (Trezentos e quarenta e 
quatro mil, oitocentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Termo de Parceria (Fomento): 23/08/2.018

LEIS

Lei nº 2.226, de 28 de Agosto de 2018
Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 668, de 25 de 

novembro de 2004, e dá outras providências.
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 69/2018)
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. O artigo 3º da Lei nº 668, de 25 de novembro de 2004, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º. A área de terras acima referida não poderá ser objeto de aliena-
ção, garantia e outros fins até o cumprimento do prazo estipulado no 
caput do artigo 5º da Lei 517, de 13 de novembro de 2003. 
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de Agosto de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.227, de 28 de Agosto de 2018
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.
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 70/2018)
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 revogada a Lei Municipal nº 832, de 26 de abril de 
2006, alterada pelas Leis Municipais nº 848, de 26 de abril de 2006 
, nº 1.821, de 12 de agosto de 2014 e nº 2.176, de 20 de feverei-
ro de 2018, que autorizava o Poder Executivo Municipal a doar 
área de terras à empresa H. FUSCO PNEUS LTDA EPP.
Art. 2º. Ficam revogadas as Leis Municipais nº 848, de 26 de 
abril de 2006 , nº 1.821, de 12 de agosto de 2014 e nº 2.176, de 20 
de fevereiro de 2018 que alteravam a Lei Municipal nº 832, de 26 
de abril de 2006.
Art. 3º. Este Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de Agosto de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.269 de 30 de Agosto de 2018.
(Delega as funções que especifica e dá outras providências.) 

          
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
DECRETA:
Artigo 1º. Fica o titular da pasta da Secretaria Municipal de Educa-
ção, além de suas atribuições, também responsável pelo Centro 
Social Urbano.
Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto nº 5.256 de 10 de Agosto de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré (SP), 30 de Agosto de 
2018. 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
PREFEITO

DECRETOS
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Portaria nº 9.546, de 31 de Agosto de 2018.
(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento dos Profis-

sionais da Educação Básica).

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, e
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 
nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016, 
no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigidos 
para o enquadramento e ou reenquadramento;
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às 
atribuições do cargo e ao campo de atuação;
Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão de 
Carreiras e Remuneração da Educação Básica,
Resolve pela presente portaria:
Autorizar a implantação da alteração do Nível, mantendo-se o Grau 
no valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica 
abaixo discriminados a partir do dia 01 de setembro de 2018.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de Agosto de 2018.
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PORTARIAS

PAT oferece 
oportunidades de 
emprego
 

Recrutamento online ou 
pessoalmente 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) divulga as vagas abertas de emprego no 
município, sendo: ajudante de cozinha (5), bio-
médico (1), comprador (1), consultor de ven-
das (1), cozinheiro (6), empregado doméstico 
(1), encarregado de colheita  (1), fonoaudió-
logo (1), fonoaudiólogo - recém-formado (1), 
inspetor de qualidade têxtil (1), mecânico de 
manutenção de tratores (1), operador de cal-
deira (1), operador de máquina carregadeira 
de laranja  (1), revisor confecção (1), supervisor 
de segurança (1), técnico em segurança do tra-
balho (1), trabalhador agropecuário em geral 
(1) e tratorista com CNH A/D (1).

Candidatos
Os candidatos ao mercado de trabalho de-

vem se cadastrar no Sistema Mais Emprego 
através da internet ou junto ao PAT de Avaré. 
O interessado deverá apresentar os seguintes 
documentos: PIS, NIT, Pasep, Bolsa Família, 
Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho, RG, CPF 
e CNH.

Empregadores
Para os empregadores é necessário o ca-

dastro da empresa ou da pessoa física no en-
dereço eletrônico maisemprego.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT.

Serviço
O PAT atende na Casa do Cidadão, na Rua 

Bahia, 1580 (antigo prédio da Justiça Federal). 
Telefone: (14) 3732.1414
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Na última sexta-feira, 17, alunos 
da EMEF Clarindo Macedo participa-
ram da “Escolinha da Polícia Militar”, 
na sede do 53º Batalhão da PM. O 
projeto teve como os instrutores os 
policiais Rafael e Miriam, além dos 
soldados que atuam no Programa 
Educacional de Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd), os quais recep-
cionaram a classe. 

Alunos participaram da 
“Escolinha da Polícia Militar”

No local, os estudantes obtiveram 
noções sobre cidadania e civismo, has-
tearam a bandeira do Brasil, cantaram o 
Hino Nacional, puderam conhecer a es-
trutura da PM e participaram de diversas 
atividades educativas nas viaturas.

A iniciativa contou com o apoio da 
seção de Relações Públicas da Polícia 
Militar, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Educação. 




