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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
02 de SETEMBRO de 2019
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que viabilize a pintura de solo (faixa de
pedestre) em frente a EMEB Celso Ferreira da Silva/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no passeio
público da Rua Carmem Dias Faria em frente ao número 2800.
-por meio do setor competente, para que providencie câmeras de segurança
na EMEB Moacir Parise Correia/Barra Grande.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de criar uma
Equipe de Manutenção Volante para pequenos reparos, para atender as Escolas e Creches do Município.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação adequada
em frente a CEI Professora Nadime Chibano Marques/Bairro São Rogério II.
-por meio do setor competente, para que verifiquem as lâmpadas e substitua
as que estão danificadas na Avenida Misael Eufrásio Leal, no trecho entre a
Faculdade Eduvale e a Rodoviária.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de Criação
de um Núcleo Esportivo, para atender idosos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza, desinfectação
e manutenção na Piscina Municipal.
-por meio do setor competente, para que providencie a placa de identificação
da Rua Pedro B. Contrucci/Bairro Vera Cruz, que está apagada.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza e manutenção
na Praça Cruzeiro do Sul/Balneário Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que providencie uma lixeira maior ou
um carrinho maior para que seja descartado o lixo na Praça Vereador Duílio
Contrucci/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que realizem fiscalização nas Rodovias
Vicinais.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Geraldo
José Silvestre/Bairro Avaré I em frente ao número 536, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Lourdes Greguer confluência com a Rua Geraldo Silvestre/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que remova entulhos depositados no
passeio público, bem como também providencie a recuperação do mesmo
na Rua Pedro B. Contrucci/Bairro Vera Cruz ao lado do número 90.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Tobias Martins Rubio confluência com a Rua Alfredo Câmara Sobrinho/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Carmem Dias Faria ao lado do número 5165, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção nos terrenos
baldios com mato alto no Balneário Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que viabilize o pagamento do vale
alimentação em uma data determinada para atender as necessidades dos
servidores municipais.
-por meio do setor competente, para que providência a substituição do banco
quebrado na Praça da Meteorologia/Bairro Vera Cruz.

Jairo Alves de Azevedo

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que seja reparado os buracos na Rua Geraldo José Silvestre – Bairro Avaré I.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie para que instalado braços de iluminação na Rua Dias Cintra pois
foi trocado o poste de iluminação desta via e não foi instalado os braços de
iluminação.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie a
troca das lampadas na Rua Marta Rocha defronte ao nº 104 Bairro Bonsucesso.

Ivan Carvalho de Melo

-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Antonio Vicentini — 259 no Bairro Jardim Boa Vista.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Bastos Cruz — 2290 no Bairro CJH.
Água Branca.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Castelo Branco — 50 no Bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua dos Engenheiros — 3 no Bairro Colina
da Boa Vista.

-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação
pública localizada na Rua Madrid — 43 no Bairro Jardim Europa 3.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Manduri — 115 no Bairro Pq. Ind.
Jurumirim.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Marcos Guazzelli — 131 no Bairro
Jardim Boa Vista.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Tonico Boava — 1418 no Bairro Vila
São João.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua Paraíba — 335 no Bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de
iluminação pública localizada na Rua São Paulo — 1286 no Bairro Centro.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento da Senhora BENEDITA DE CASTRO SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor JOSÉ DORIVAL VELO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor VANEREI APARECIDO DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento da Senhora JOSEPHA CARVALHO.

pesar pelo
pesar pelo
pesar pelo
pesar pelo

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que estude a possibilidade de agendar reunião conjunta com as secretarias da Educação, Meio Ambiente, Serviços, Obras e representante do
Comutran (Conselho Municipal de Trânsito), para tratarmos de assuntos referentes à Creche Santa Elizabeth.
-que seja oficiado a Polícia Militar do 53º BPM, na pessoa de seu Comandante Sr.Tenente Coronel José Semensati Junior, para informar se já existe
alguém da corporação habilitado, ou tem interesse em participar do projeto
de inclusão, “curso de libras.
-seja oficiado o CMPD (Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré),
no sentido de disponibilizar os processos abaixo relacionados, atendendo
a solicitação da Comunidade do bairro Costa Azul: a) ANO DE 2013: de
N° 140 --possivelmente aberto entre os dias 15/8/2013 (Processo N° 139) e
13/9/2013 (Processo N° 141); b) DO ANO DE 2015: O de N° 219, possivelmente aberto entre os dias 14/05/2015 (Processo N° 218) e 27/05/2015 (Processo 220); O de N° 221 --possivelmente aberto entre os dias 27/05/2015
(Processo N° 220 e 25/06/2015 (Processo N° 222); O de Nº 232 --possivelmente aberto entre os dias 23/09/2015 (Processo N° 231) e 10/07/2015 (Processo N° 233) c) DO ANO DE 2017: - O de Nº 267 --possivelmente aberto
entre os dias 07/04/2017 (Processo N° 266) e 10/05/2017 (Processo N° 268);
O de N° 272 --possivelmente aberto entre os dias 28/6/2017 (Processo N°
271) e 13/07/2017 (Processo N° 273); O de N°275 --possivelmente aberto
entre os dias 14/07/2017 (Processo N° 274) e 18/07/2017 (Processo N° 276);
O de N°279 --possivelmente aberto entre os dias 14/07/2017 (Processo N°
274) e 18/07/2017 (Processo N° 280); O de N° 280 merece uma observação à parte: Quanto a este Processo, não dá para apontar uma possível
data de abertura da proposta, justamente por se desconhecer o Processo
subsequente, além de terem arquivado outro Documento com seu número
de ordem; d) DO ANO DE 2018 --Apontar todos os Processos abertos, contudo não arquivados; e) DO ANO DE 2019 (Até a presente data) --Apontar
todos os Processos abertos, contudo não arquivados, sendo que, possivelmente, o último foi o de N° 324/19, conforme citado no texto da Resolução
CMPD n°178/2019, considerando eventual realização de Audiência Pública
em 13/08/2019, cuja deliberação não consta, a qual deveria ter sido publicada junto com a Resolução correspondente. 2) RESOLUÇÕES FALTANTES,
não encontrados no local determinado oficialmente para seu arquivo, talvez
extraviadas; ANO DE 2019: NÃO CONSTA nos arquivos do site do Plano
Diretor, as Resoluções:
nºs: 173, 174,175,176,177 e 178. OBS: A Resolução de n°178, emitida em
13/08/2019, pode ser a última Decisão do CMPD, ou seja , referente ao Processo N°324/2019, cuja comprovação de dados como se pretende alcançar,
só a teremos após a localização do referido documento no(s) arquivo(s) citado(s);.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por meio da
Secretaria competente solicitar que se estude a possibilidade de instalar um
Canil/Gatil ou Centro de Zoonoses que poderá atender a região da Represa
e o Costa Azul como sede, tendo em vista que o Balneário convive com um
considerável número de cachorros e gatos, se tornando ponto de descarte
de animais, que quase sempre estão doentes, abandonados e necessitando
de cuidados, oferecendo um melhor cuidado e castração necessários, eis
que a população de cães e gatos no Costa Azul é em número significativo, bem como que este recinto poderia ser construído na área devoluta do
DER, espaço que o município está requerendo sua posse e domínio junto
ao governo estadual. Diante das dificuldades financeiras que o Município
atravessa, bem como de outros fatores negativos apontados pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado, sabemos que dificilmente será construído no
Balneário Costa Azul o tão reivindicado Centro de Zoonoses - Canil/Gatil
Municipal, ainda em 2019, muito menos em 2020, justamente por ser ano
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eleitoral. Por isso, REQUER, urgentemente a criação do Serviço Municipal
de Recolha, procurando apanhar animais vadios em vias públicas e/ou machucados e abandonados nesta localidade, para que os mesmos recebam
um tratamento médico adequado e depois sejam encaminhados para a Adoção Responsável nos termos especificados. (Requerimento solicitado pelo
munícipe Carlos Cam).

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhora Genny Peres Gonçalves, ocorrido em Avaré,
no dia 25 de agosto do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do
deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de seu
esposo, Senhor Jocymar Del Carlos e seus filhos Cylmara, Jocylmar, Joercy
e Marcelo, na Rua Distrito Federal – Bairro Centro, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo
pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que atentem ao que segue: Solicitação de um morador
do Bairro Avaré I: “Vereadora na Praça Vereador Duílio Contrucci Gambini
precisa de uma lixeira maior, lá tem um tambor que não está comportando a
quantidade de lixos e que espalha na Praça ficando muito sujo (conforme estou enviando nas fotos). No local vai precisar de um carrinho maior como se
fosse uma lixeira, para que o lixo não fique espalhando na praça. Lá também
tem 4 pontos de iluminação que está danificado e solicito manutenção ...Se
a senhora puder mandar o protocolo da solicitação que lhe enviei, agradeço.
Segue aí as fotos do lixo nas ruas e dos postes danificados.” Mediante solicitação do morador do Bairro Avaré I para providências, solicito que o morador
seja atendido para que melhore o visual e beleza da praça que é local de
lazer para os moradores próximos, aos avareenses e turistas.
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para que
estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade/lombada na Rua
Professor Amorim cruzamento com a Rua Benedicta Notturi Martins, via da
creche que transitam 177 crianças todos os dias e jovens do CSU, pacientes
da Unidade de Saúde da Família Dr. João Ortiz, que precisam passar pelas
ruas mencionadas.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria
Municipal da Educação para que atentem ao pronunciamento de uma mãe
para essa vereadora: Segue na íntegra, relato da mãe por escrito: “Boa noite
querida Adalgisa! Gostaria de saber sobre as vagas nas creches, estou a
mais de um ano na fila de espera e nada! Vejo crianças menores que a minha
filha e já foram chamadas, como isso??? Estou esperando vaga na creche
do Camargo, sempre ligo na Secretaria da Educação e só falam sobre a
reforma da Maria Porto, pois as crianças estão lá. Não tem previsão para
terminar a tal reforma?
Desse jeito vou esperar 3 anos e nada, tive até que sair do meu trabalho...”
Mediante o pronunciamento de uma mãe, quais providências estão sendo
tomadas para resolver esta situação? Quais os critérios utilizados para a
solicitação da mãe? Existe uma relação das crianças que estão na lista de
espera para que os pais possam acompanhar? De que forma é elaborado este processo para que os pais possam acompanhar? Justificativa – As
mães precisam trabalhar e colocar suas crianças na creche e necessitam de
esclarecimento para que entender a razão da demora para serem atendidas.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-votos de parabenização ao 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na
pessoa do Senhor Tenente Coronel PM José Semensati Júnior, pela realização da Escolinha da PM, na Escola Estadual Maria Izabel Cruz Pimentel,
levando aos alunos noções sobre cidadania, civismo, símbolos nacionais,
respeito ao meio ambiente além de aprenderem quais são os direitos e deveres dos cidadãos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística
de Avaré, Diego Beraldo, para que encaminhe a esta Casa de Leis a prestação de contas do Evento "A Comunidade e a Pessoa com Deficiência",
realizado no Largo São João.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que encaminhe a esta Casa de Leis cópia do “possível” apontamento feito
pelo Tribunal de Contas em que aponta que a sua gestão está gastando
demais com a saúde do Município. JUSTIFICATIVA: Em entrevista à rádio
Paulista FM no último dia 30 de agosto, o senhor prefeito Joselyr Benedito
Silvestre afirmou que alguns apontamentos do Tribunal de Contas afirmam
que existem gastos excessivos do atual governo com saúde. Como analisei
os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas e não encontrei, peço ao
senhor Prefeito que mostre tal informação, já que a mesma foi proferida por
palavras do próprio.
-votos de parabenização à Faculdade Eduvale na pessoa do seu mantenedor Dr. Claudio Mansur Salomão pela realização do curso de capacitação
direcionado para conselheiros municipais de Avaré e região. Os votos são
estendidos para os ministrantes das aulas, professores Dr. Vagner Bertoli,
Dr. Marcelo Ornellas e Dr. José Antônio Gomes Ignacio Junior.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor
competente, para que encaminhe e informe a esta Casa de Leis a
possível implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Acre
com Domiciano Santana. JUSTIFICATIVA: Como noticiado pelo jornal Avaré Urgente na noite do último domingo, dia 1 de setembro,
mais um acidente ocorreu no local deixando um motorista ferido. Os
morados próximos a localidade relatam que acidentes são comuns
naquele cruzamento, o que certamente será diminuído com a implantação de um semáforo.

Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: Solicitação de Morador do Bairro Água Branca
“Alessandro Rios, todos os dias passo pela Praça da CAIC e na esquina
onde tem um quiosque, e alguns aposentados permanecem o dia todo interagindo, falta caixas com areia para jogar bitucas de cigarro. Neste local
lançam bitucas de cigarro por todo espaço como grama, calçada e rua. É
possível alguma providência?” Diante do exposto, solicito informações se é
possível IMPLANTAR NO QUIOSQUE DE INTERAÇÃO SOCIAL EXISTENTE NA PRAÇA DA CAIC (CENTRO AVAREENSE DE INTEGRAÇÃO CULTURAL) LIXEIRAS APROPRIADAS COM PLACAS ORIENTATIVAS, tendo
em vista solicitação fundamentada acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré ao que segue: Solicitação de Moradora do Bairro Alto
“Alessandro Rios, minha mãe foi visitar o túmulo do meu pai e foi abordada,
no interior do cemitério, por um rapaz que começou ameaçá-la, chegando
muito próximo dela. Com medo, ela foi conversando com o rapaz e voltando para portaria, onde tinha dois moços. Ao chegar na portaria pediu ajuda
aos moços. Um deles ficou com o rapaz. O outro acompanhou minha mãe
até o túmulo. O moço que acompanhou minha mãe disse no caminho: “só
vão tomar alguma providência o dia que acontecer algo muito grave aqui.”
Um absurdo a falta de segurança. Está muito perigoso ir ao cemitério. É
possível alguma providência?” Diante do exposto, solicito informações se é
possível REALIZAR ESTUDO TÉCNICO VISANDO IMPLANTAR MEDIDAS/
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO
CEMITÉRIO MUNICIPAL, tendo em vista solicitação fundamentada acima
de moradora.
-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES AO AVAREENSE LEONARDO CAMARGO DE SOUZA POR VENCER COMPETIÇÃO MUNDIAL DE DESENHO MECÂNICO EM CAD NA
WORLDSKILLS 2019, EM KASAN NA RÚSSIA. A Worldskills é uma das
maiores competições de educação profissional do mundo e contou com a
participação de 1,5 mil estudantes de 70 países. Além da medalha de ouro
na categoria de desenho mecânico, ainda foi considerado o melhor competidor brasileiro no evento, que acontece de dois em dois anos.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré ao que segue: Solicitação de Morador do Bairro Colina da Boa Vista
“Alessandro Rios, todos os dias preciso atravessar a Avenida Gilberto Filgueiras
para trabalhar e retornar. Algumas lajotas estão soltas e diversas cavidades se
formaram na avenida, com afundamento do solo. É necessário manutenção urgente.” Diante do exposto, solicito informações se é possível DESLOCAR EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA GILBERTO FILGUEIRAS VISANDO AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS,
tendo em vista solicitação fundamentada acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível REALIZAR ESTUDO
TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO REFORMA INTERNA DO VELÓRIO
MUNICIPAL, tendo como objetivo proporcionar melhores condições as diversas famílias que necessitam utilizar deste importante espaço público.

Antonio Angelo Cicirelli

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Doutor ALBERTO GOLDMAN, ocorrido em São Paulo,
no dia 01 de setembro do corrente, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares, amigos e toda a população paulista, uma vez que
se tratava de pessoa ilustre, tendo ocupado o cargo de Ministro dos Transportes no Governo Federal, Deputado Estadual e Governador do Estado de
São Paulo, contribuindo para o progresso de toda a nação brasileira, bem
como do povo paulista. REQUEIRO ainda que, do deliberado em Plenário
seja cientificada a família enlutada, na pessoa de sua esposa, Doutora Deuzeni Goldman, bem como a todos os seus filhos, através do Diretório Estadual do PSDB/SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos
de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para
que, por meio da Secretaria competente, Considerando que em 13/5/2019, a Vereadora Adalgisa Ward, teve aprovado o Requerimento de N° 520/2019, subscrito por Flávio Zandoná, Marialva Biazon, Antonio Cicirelli, Ernesto Albuquerque
e Sérgio Fernandes, solicitando que "seja incluído no Convênio celebrado com
a “Amor de Quatro Patas”, a determinação para que o atendimento dessa conceituada ação solidária seja realizada também no Bairro Costa Azul” ; Considerando em 10/6/2019 o Prefeito Joselyr B.C. Silvestre, em resposta ao citado
Requerimento, informou que "o Convênio com 'AMOR DE QUATRO PATAS', já
abrange o Bairro Costa Azul, haja visto que o mesmo é extensão do Município";
Considerando que em 19/07/2018, através do Ofício N° 024/2018/C.A.M.--Costa Azul Munícipes (Protocolo o N° 09506) endereçado à Secretaria Municipal de
Saúde (Att. Dr. Roslindo Machado), foi solicitado, entre outros, Considerando
que em 2017, início da Administração Jô Silvestre, e, em nome do Conselho
Comunitário do Balneário Costa Azul, a Comissão de Moradores liderada pelo
Sr. Pedro Rufino, o popular "Azulão", e Sr. Lázaro Damasceno Ferreira, entre
outros, entregaram em mãos ao Sr. Prefeito, ofício com o mesmo teor reivindicando celebração de convênio com a ONG "AMOR DE 4 PATAS" favorecendo
o bairro e adjacências; Considerando que o problema com animais vadios e/ou
soltos irresponsavelmente; de forma criminosa até; por pessoas "desnaturadas"
e vindas de outras localidades aumenta dia a dia; Considerando que não há
no Bairro Costa Azul nenhum registro de alguma intervenção desta ONG; que
proceda à inclusão da exigência, quando da assinatura de novo convênio, o
atendimento também para os bairros Costa Azul e Cambarás e demais localidades da região da Represa.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine à Secretária Municipal de Industria, Comércio, Ciência
e Tecnologia, Sra. Sandra de Fátima Theodoro, que a mesma encaminhe a
esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15(quinze) dias, a relação com
todas as áreas doadas e que já foram retomadas pelo município desde janeiro de 2017 até a presente data, bem como aquelas que encontram-se em
processo de retomada.

4

EDIÇÃO 926 | AVARÉ, 06 DE SETEMBRO DE 2019
Carlos Alberto Estati

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhora ROSEMERI DA CONCEIÇÃO, ocorrido em
Avaré, no dia 29 de agosto do corrente, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais
que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através
de seu esposo, Senhor Renato Cesar Lopes e aos filhos Augusto e Gabriel,
na Rua José Constâncio, nº 396 – Bairro: São Luiz, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo
pelo infausto e doloroso acontecimento.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo,
João Dória, para que através da Secretaria competente, seja estudada a
possibilidade de implementar a chamada Tributação Verde, a exemplo do
Estado de Santa Catarina, com a Medida Provisória nº 226/2019, proposta
pelo Governador Carlos Moisés da Silva (PSL), a qual prevê a taxação do
ICMS sobre os agrotóxicos. As substâncias mais nocivas serão taxadas com
a alíquota de 17%, enquanto as de potencial menos agressivo, serão taxadas com alíquotas proporcionalmente menores.

Jairo Alves de Azevedo

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe da Secretaria de Serviços que
realizaram o trabalho de passagem da máquina desobstruindo a rua ali já
existente do Distrito Industrial.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO ao Secretário de Planejamento e Transportes SR.
ALEXANDRE LEAL NIGRO e ao Engenheiro Eletricista SR. VALTER TADAO
NAKAMURA pela execução da obra de iluminação do Recanto Vó Pepina
que foi concluída e pela execução do Projeto de Iluminação e construção de
guias e sarjetas e calçamento das ruas no entorno da Igreja Santo Expedito,
cujas obras serão iniciadas brevemente, haja visto que a Prefeitura Municipal
de Avaré já efetuou o pagamento para CPFL.

Marialva Araujo de Souza Biazon

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que, considerando o requerimento nº 742/2019 de autoria desta vereadora o qual foi aprovado na sessão ordinária do dia 24/06/2019; considerando os ofícios nº 389/2019/RQ e 0137/19-AF datados de 22/07/2019
e 18/07/2019, respectivamente; determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo Pires Ripoli, que o mesmo responda o requerimento
supracitado, o qual fica em seu inteiro teor reiterado pelo presente, no prazo
regimental de 15 (quinze) dias.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao Chefe do setor de Contabilidade, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15(quinze) dias cópia das notas fiscais referentes aos empenhos nº 6975/2019, 6976/2019
e 6978/2019, bem como as respectivas Ordens de Pagamento e Notas de
Liquidação.
-considerando o Decreto nº 5.262/2018 o qual nomeou a Vice-prefeita, Sra.
Bruna Maria Costa Silvestre, presidente do Fundo Social de Solidariedade;
considerando a Lei Ordinária nº 1.405/1983 a qual cria o referido Fundo Social; considerando ser a sra. Vice-prefeita irmã o prefeito Joselyr Benedito
Costa Silvestre; que sejam oficiados o Ministério Público do Estado de São
Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para, nos termos da
Constituição Federal em seu artigo 37, caput c/c Súmula Vinculante nº 13
do Supremo Tribunal Federal, tomar ciência e providências no sentido de
estar o alcaide incorrendo em suposta prática de Nepotismo, o que estaria,
em tese, infringindo a Lei nº 8.429/92 em seu artigo 11, incorrendo, portanto,
ambos, em suposto ato de improbidade administrativa.
-que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal da Estância Turística de Salto/
SP, Sr. José Geraldo Garcia, para que determine ao Secretário Municipal de
Esportes, Sr. Eliano Apolinário de Paula, que o mesmo encaminhe a esta
Casa de Leis relação das partidas amistosas e/ou oficiais realizadas entre as
equipes de Salto e Avaré no período de janeiro de 2019 até a presente data.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal de Botucatu/
SP, Sr. Mário Eduardo Pardini Affonseca, para que determine ao Secretário
Municipal de Esportes, Sr. Geraldo Pupo da Silveira, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis relação das partidas amistosas e/ou oficiais realizadas entre as equipes de Botucatu e Avaré no período de janeiro de 2019
até a presente data.

Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor FRANCISCO EDUARDO CATIELO SAVAREZZI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor PAULO ROSA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor PEDRO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor ARISTIDES GARCIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA SOARES DE OLIVEIRA.

CIRCULAR N º 28/2019-DG
Avaré, 05 de setembro de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
09/09/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 09 de setembro do corrente ano, que tem
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 65/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a regulamentação a pintura de meio-fio de
calçadas e colocação de cavaletes ou qualquer outro tipo de obstáculos que impeçam o livre estacionamento e a circulação de veículo nas vias e logradouros públicos da Estância Turística de Avaré
e, dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 65/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/ emendas) (vistas: Ver. Roberto)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a) 					
Vereador (a)					
NESTA

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 02/09/2019, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
• Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019
Autoria: Ver. Sérgio Luiz Fernandes
Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Ilustríssimo Senhor Ricardo Jean Tomb e dá outras providências.
• Projeto de Lei Complementar nº 78/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS e dá outras providências.
• Projeto de Lei nº 79/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de crédito adicional no orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré
- AVAREPREV, no valor de R$ 795.000,00, decorrente de anulação
parcial de dotação orçamentária, para AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO AVAREPREV.
• Projeto de Lei nº 80/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 18.047,43 - Fundo Social de Solidariedade).
• Projeto de Lei nº 81/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 12.580,77 - Secretaria Municipal de Obras).
• Projeto de Lei nº 82/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 2.436,88- Fundo Social de Solidariedade).
• Projeto de Lei nº 83/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Institui a obrigatoriedade de melhores condições de vida às árvores
urbanas, criando o local específico e dispõe sobre conceito, parâmetros, disciplina e instalação do "Espaço Árvore" no Município de
Avaré e dá outras providências.

DeclaradaDeclarada
de Utilidade
Federal
– Decreto
de 17/12/63
dePública
Utilidade
Pública
Federal 52.872
– Decreto
52.872 de 17/12/63
R. Paraíba,R.1003
- 18700-110
Avaré/SP Fone/fax
Paraíba,
1003 - 18700-110
Avaré/SP014-37119100
Fone/fax 014-37119100
CNPJ 44.584.019/0001-06
Inscr.
Est.
:
isenta
CNPJ 44.584.019/0001-06
Inscr. Est. : isenta

PORTARIA Nº 19/PROV/19 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.
PORTARIA Nº 19/PROV/19 DE 03 DE SETEMBRO DE

(Dispõe sobre designação de funcionários para a
(Dispõe
sobre designação
de funcionários
COMISSÃO
PERMANENTE
PARA JULGAMENTO
DE p
COMISSÃO
PERMANENTE
PARA
JULGAMENTO
LICITAÇÕES
da Santa Casa
de Misericórdia
de Avaré)
LICITAÇÕES da Santa Casa de Misericórdia de Avaré

Miguel Chibani Bakr, provedor, usando das atribuições que lhe confere o
Miguel Chibani Bakr, provedor, usando das atribuições que lhe con
Estatuto Social e considerando a portaria nº 018 – Prov/2019-rojf de
Estatuto Social e considerando a portaria nº 018 – Prov/2019-r
02/09/2019 publicada no Semanário Oficial de Avaré, em 03/09/2019
02/09/2019 publicada no Semanário Oficial de Avaré, em 03/09
que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Licitações da
que dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Licitaçõ
Santa Casa Misericórdia de Avaré e adota outras providencias resolve:
Santa Casa Misericórdia de Avaré e adota outras providencias resolv
Art. 1º - Ficam designados os funcionários abaixo elencados, para
Art. 1º - Ficam designados os funcionários abaixo elencados,
desempenhar a função de:
desempenhar a função de:

Presidente: Rodrigo Aparecido de Oliveira – RG. nº 41.896.473-7
Presidente: Rodrigo Aparecido de Oliveira – RG. nº 41.896.473-7
Secretária: Rosa Okiishi Junqueira Forlini – RG nº 13.954.724-1
Secretária: Rosa Okiishi Junqueira Forlini – RG nº 13.954.724-1
Membros: Márcio de Souza Campos - pregoeiro registro nº 4573/08 –
Membros: Márcio de Souza Campos - pregoeiro registro nº 4573/
RG 29.870.192-3 e Wilson Alves Ribeiro Junior – RG nº
RG 29.870.192-3 e Wilson Alves Ribeiro Junior – RG nº
43.206.165-4.
43.206.165-4.
REGISTRA-SE E COMPRA-SE
REGISTRA-SE E COMPRA-SE
Estância Turística de Avaré, 04 de setembro de 2019.

Estância Turística de Avaré, 04 de setembro de 2019.

Miguel Chibani Bakr
Provedor
Miguel Chibani Bakr
Provedor
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CONVOCAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 095/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no
Ofício nº 451/2019-SME considerando exoneração de Iolanda Felix
Ferreira e Maria Helena de Almeida Mello e não comparecimento
do 39º classificado, classificados do Concurso Publico 001/2018,
homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de Julho de
2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional,
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida,
abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
Nome
41º		
AMANDA PIRES DE CAMPOS
Estância Turística de Avaré, aos 06 de Setembro de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 216/2016) Compreende
as tarefas que se destinam a atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene, recreação, garantindo
seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a
alfabetização e o desenvolvimento educacional.
REQUISITO - (L.C. 216/2016) ENSINO MÉDIO COMPLETO COM
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO
COMPLETO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO
CEIs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 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 apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 096/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas
nas CIS nº 541950/19 e 535053/19-SMS e considerando exoneração de Juliana Fidalgo Bark, convoca os classificados do Concurso
Publico 003/2019, homologado através do Decreto nº 5525/2019,
de 25 de Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 2019, no
Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AUXILIAR
DE FARMÁCIA, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional,
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida,
abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.

Classificação
Nome
01º
JONAS FELIPE DOS SANTOS CARLOTA
Estância Turística de Avaré, aos 06 de Setembro de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
AUXILIAR DE FARMÁCIA
ATRIBUIÇÃO - LC 127/2010 Compreende as tarefas que se destinam a executar ações simples de farmácia, sob a supervisão do
farmacêutico, auxiliando no controle, armazenamento entrega de
medicamentos, atendendo as determinações específicas. Executa
tarefas afins designadas pela chefia imediata
REQUISITO MÍNIMO
Ensino médio completo, conhecimento em informática e curso específico na área
HORÁRIO DE TRABALHO
40 horas semanais / 08 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
Local a ser determinado pelo Secretário Municipal da Saúde
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
01PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 097/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na
CI nº 538412/2019SMS e exoneração de Cristiane Carnietto, convoca os classificados do Concurso Publico 003/2019, homologado
através do Decreto nº 5525/2019, de 25 de Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 2019, no Semanário Oficial Eletrônico,
para o cargo/função de FARMACÊUTICO, a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega
da documentação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
Nome
02º		
GABRIELA AMARAL
Estância Turística de Avaré, aos 06 de Setembro de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
FARMACÊUTICO
ATRIBUIÇÃO - LC 127/2010 Compreende as tarefas que se
destinam a composição e fornecimento de medicamentos e outros
preparos semelhantes, análise de substância, de matérias-primas
e produtos acabados, baseando-se em fórmulas estabelecidas e
valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, para atender receitas médicas, odontológicas e veterinária
REQUISITO MÍNIMO - Ensino superior completo e registro no CRF
HORÁRIO DE TRABALHO 30 horas semanais/ 06 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
Local a ser determinado pelo Secretário Municipal da Saúde
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 e registro no CRF autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 098/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas
na Ci 527410/2019-SMS, e considerando não comparecimento
do 05º classificado, convoca os classificados do Concurso Publico
001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 17 de
Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário
Oficial, para o emprego público de ENFERMEIRO-PSF, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 16:00 hs,
para orientação do procedimento admissional, exames médicos e
entrega da documentação exigida abaixo listada, para nomeação,
posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
Nome
06º
LEANDRO JOSE DE SOUSA
Estância Turística de Avaré, aos 06 de Setembro de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO
Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO
Nível Superior com Graduação em Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA 40 (Quarenta) horas semanais / 08 (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
ESFs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias
Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/
emprego público
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FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

O departamento de Fiscalização informa que receberá até o dia
11 de setembro, as solicitações de cadastro para a exploração comercial de ambulantes durante a realização da FAMPOP 2019 na
Concha Acústica, que será realizado entre os dias 12 e 15 de SETEMBRO. Os interessados deverão se dirigir até o Departamento
de Fiscalização, que atende na Rio Grande do Sul, 1810 e realizar
o pré-cadastro. Cadastro para ambulantes da FAMPOP 2019 na
Concha Acústica vai até 11 de SETEMBRO, Após o deferimento,
será necessário que o interessado promova o recolhimento dos
emolumentos emitidos pelo setor de ISS. A necessidade de regularização dos comerciantes em caráter transitório (ambulante) decorre do previsto na Lei Complementar 225 de 6 de Dezembro de
2016, Tabela VI, item 4 – Exposições, feiras e eventos (380 UFMA)
R$ 1.292,00 , Mais informações pelo telefone (14) 3711-2538.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

171/19 – AV.ESPANHA, 671 – IM 28.965 -PPAL- SONORIZAÇÃO
172/19 – R.VER.LEONELO CONTRUCCI, 94 – LCV - SONORIZAÇÃO
NOTIFICAÇÕES :
1633/19 – R.VALENCIA -4.255.012-000 – MTB – LIMPEZA
1634/19 – R.VALENCIA -4.255.009(6)-WDV- LIMPEZA
1635/19 – R.GONÇALVES DIAS-5.055.005-000-LIMPEZA
1654/19 – R.CARVALHO PINTO-5.035.003-000 – ES-LIMPEZA
1672/19 – R.JOSE A. CLARO,-5330.020-000 – CAC-ENTULHO
1676/19 – R.MARIO B.CRUZ, 350 – 2.065.023-000 – BRT – SOM
1677/19 – R.SERGIPE.555 – 2.043.006-000 – ALO – SOM
1679/19 – R.JAIME QUARTUCCI,170 – 4.593.034-000-MAS-SOM
1680/19 – R.ALICE M.SOUZA,105 – 4.706.004-000 -MAS-SOM
1681/19 – R.TURQUIA, 11-4.237.002-000 -LRFB-RAMADA
1695/19 – R.TONICO DE CASTRO-4.337.013-000-SRG-LIMPEZA
1706/19 – R.STA.CATARI,A.349-APA-VEÍCULO
1709/19 – R.BAHIA,672 -1.104.022-000 -JBS-SOM
1710/19 – R.CATARINA LL.B.OLIVEEIRA, 47-5.198.007-000
-MIR-SOM
1712/19 – R.ARLINDO P.RAMOS,332 -4.560.006-000-COCS-SOM
1714/19 – R.TRES MARIAS,1151-4.269.011-000-VDS-SOM
1720/19 – R.WELLINGTON P.ASSIS-5.273.032-000-ELRS-LIMPEZA M/C
1726/19 – R.RODRIGUES DOS SANTOS, 780-3.048.034-000 -SOM

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

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 11/09/2019
(quarta-feira) às 09h00 na Sala dos Conselhos na SEMADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
– Leitura da Ata Anterior;
– Conferência Municipal;
– Outros Assuntos relevantes.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevistos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 04 de Setembro de 2019.
Nelize Brisola Ribas Bruno
Presidente do CMAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO
SERVIDOR – D.E.S.S.
Comissão Permanente de Readaptação Funcional – C.P.R.F.
Rua Piauí, 1077 – Centro
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE
READAPTAÇÃO FUNCIONAL

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017,
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação
Funcional C O N V O C A D O S a participarem das Reuniões da
Comissão Permanente de Readaptação Funcional que realizar-se-ão nos próximos dias 10 e 16/09/2019 a partir das 13:00h, na
Sede do D.E.S.S. - Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – sito a Rua Piauí, 1077 – Centro – Estância Turística de Avaré,
oportunidade em que serão discutidos os seguintes Processos de
Readaptação:Nºs 016/2019; 017/2019; 018/2019; 019/2019; 020/2019; 021/2019;
022/2019; 023/2019; 024/2019; 025/2019; 026/2019; 027/2019;
028/2019; 029/2019; 030/2019; 031/2019; 032/2019; 033/2019;
034/2019; 035/2019; 036/2019; 037/2019; 038/2019; 039/2019;
040/2019; 041/2019; 044/2019; 045/2019; 046/2019 e 047/2019.
Os Processos encontram-se a disposição dos Membros da Comissão na Sede do D.E.S.S. com a intenção de elucidação de
quaisquer dúvidas e manifestações que deverão ser entregues nos
respectivos dias acima elencados da reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional.
A Comissão Permanente de Readaptação Funcional
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ESPORTES

Centro Social Urbano passa por
reforma e ganha novos espaços

Unidade oferece
gratuitamente atividades
esportivas e recreativas a
crianças e adolescentes
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEME) está promovendo uma série de reformas no Centro Social Urbano (CSU) “Dr. Públio
Pimentel”.
Cerca de 60 crianças e adolescentes são atendidos atualmente no espaço, onde a pasta oferece

gratuitamente práticas esportivas, recreação e interação social e cultural.
As melhorias incluem a pintura das instalações,
portas e janelas, substituição de bancos e mesas de
refeitórios e instalação de novas lâmpadas.
A quadra do CSU também receberá nova pintura. Além disso, a unidade conta agora com brinquedoteca e sala de artes.
Além de aulas de basquete, futebol, karatê e handebol, os participantes do projeto têm direito ainda a
café da manhã, almoço, café da tarde/lanche.
Parcerias
Há também o Projeto Voluntário aos finais de

semana, que oferece Flag Football (no sábado, das
15 às 17 horas) e Full Pad - Futebol Americano (no
domingo, das 9 horas ao meio-dia).
A SEME informa ainda que fechou parceria com
a Escolinha de Kung Fu, projeto voluntário que será
aberto para todos matriculados no CSU e ao público em geral. Outras parcerias estão sendo negociadas, conclui a pasta.
Serviço
O Centro Social Urbano fica na Rua Professor Amorim, nº 01, no Conjunto Habitacional “Egydio Martins da
Costa” (Plimec). A unidade atende de segunda a sexta-feira das 7h50 às 11 e das 13 às 16 horas.

Escolinhas de futsal e handebol iniciam atividades na Vila Esperança
Dentro da proposta de ampliar a atividade
em bairros, a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer (SEME) deu início na semana passada às
escolinhas de handebol e de futsal na quadra poliesportiva da Vila Esperança.
O espaço ganhou cobertura metálica e nova
pintura recentemente. As aulas gratuitas são
frequentadas por meninos e meninas de até 14
anos.
As de handebol são ministradas pelo professor Hélio, de terça a quinta-feira, das 15 às 16 horas. Já o futsal é conduzido pelo professor Laércio
toda sexta-feira, das 15 às 17 horas.
A SEME lembra que a atividade é aberta também a crianças e jovens de bairros próximos.

8

EDIÇÃO 926 | AVARÉ, 06 DE SETEMBRO DE 2019

UTILIDADE PÚBLICA

Cerca de 40% dos eleitores ainda
não fizeram o cadastro biométrico
Quem ainda não passou
pelo procedimento deve
procurar o Cartório Eleitoral
de Avaré
A menos de 90 dias para o fim do prazo, 25.734
eleitores ainda não fizeram o cadastro biométrico
em Avaré.
A informação é do Cartório Eleitoral da 17ª
Zona Eleitoral da cidade. O índice representa cerca
de 40% do eleitorado.
Embora 61% do público-alvo já tenha
passado pelo procedimento, o percentual alcançado até o momento preocupa a Justiça
Eleitoral.
Eleitores que ainda não fizeram o cadastro bio-

SOLIDARIEDADE

métrico devem procurar a unidade o mais rápido
possível, evitando, assim, filas e contratempos com
o cancelamento do documento.
Consequências
Além de não votar, o eleitor que tiver seu títu-

lo eleitoral cancelado não poderá se inscrever ou
tomar posse em concurso público, fazer matrícula
em faculdade, tomar empréstimo em bancos públicos ou renovar passaporte, entre outras consequências.
Onde fazer
O cadastro biométrico pode ser feito no Cartório Eleitoral localizado na Rua Santa Catarina, nº
781, das 12 às 18 horas, mediante agendamento
no site www.tre-sp.jus.br.
Outra opção é o posto de atendimento temporário na Casa do Cidadão, que fica na Rua Bahia,
nº 1580, das 8 às 17 horas, onde não é necessário
agendamento e o atendimento é por ordem de
chegada.
O eleitor deve levar documento de identidade
original com foto (RG, CNH, carteira profissional
etc) e comprovante de residência recente.

Fundo Social recebe doação
de quase 800 litros de leite
Mantimentos doados pela Unimed
foram arrecadados durante
caminhada regional promovida
pela empresa
O Fundo Social de Solidariedade do município recebeu na terça-feira, 3 de setembro, 787
litros de leite da cooperativa Unimed de Avaré.
Os mantimentos foram arrecadados durante
a edição da Caminhada Regional “De Bem com a
Vida” realizada no dia 25 de agosto. O montante
será encaminhado a famílias cadastradas e assistidas pela entidade.
O Fundo Social de Solidariedade atende na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1578. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (14) 3731-2658.
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INFRAESTRUTURA

Após receber sinalização e
calçamento, Avenida “Tininho Negrão”
ganha iluminação
Via inaugurada em julho liga
os bairros Vila Jardim,
Residencial Água Branca II e
Vila Esperança
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por
intermédio da Secretaria de Serviços, concluiu a

implantação de iluminação em toda a extensão da
Avenida “Tininho Negrão”.
Inaugurada em julho, a via que homenageia o
político e educador Joaquim Negrão (1925-2017)
liga os bairros Vila Jardim, Residencial Água Branca
II e Vila Esperança. A proposta é garantir mais segurança a condutores e pedestres.
O município já havia finalizado em agosto o
calçamento numa margem da avenida. Com cerca

EDUCAÇÃO

de 800 metros de extensão, a passagem permite o
deslocamento de moradores e a prática de atividades físicas.
Novas placas de trânsito também foram
implantadas nos arredores pela Secretaria de
Planejamento e Transportes nos últimos meses, completando o investimento da Prefeitura
na infraestrutura do importante anel viário de
Avaré.

Crianças recriam Sítio do Picapau Amarelo
no encerramento do Projeto Folclore
Crianças do Centro de Ensino Infantil (CEI)
“Adalgisa Ward” reproduziram o Sítio do Picapau
Amarelo durante atividade que marcou o encerramento do Projeto Folclore no último dia 22.
A iniciativa contou com a visita de 73 crianças,
as quais foram recepcionadas por outras crianças
caracterizadas como personagens que estão no
inconsciente coletivo.
O objetivo foi proporcionar o contato direto

com o folclore, a arte e a literatura brasileira, estimulando a conscientização dos jovens sobre a
importância da preservação da memória nacional.
Em sua segunda edição, a atividade foi coordenada pela arte-educadora Maria Madalena Corrêa
Ayres e contou com apoio da direção e funcionários da escola, bem como do casal Hélio Felisbino
Guimarães e Maria Aparecida Guimarães, que gentilmente cedeu a propriedade.
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CULTURA

Confira as canções que vão
disputar a 37ª Fampop

Aberto ao público, festival
acontece entre 12 e 15 de
setembro na Concha Acústica
A Secretaria Municipal de Cultura divulgou as
canções que vão disputar a 37ª Feira Avareense da
Música Popular (Fampop).
Aberto ao público, o evento acontece entre 12
e 15 de setembro na Concha Acústica, a partir das
20 horas.
São 12 músicas na Fase Avareense e 26 na Etapa Nacional, incluindo as que disputam a categoria
instrumental, as suplentes e a 4 avareenses que seguirão para a etapa seguinte.
A Comissão Organizadora informou que o festival recebeu 165 inscrições, sendo 30 avareenses, 15
instrumentais e 120 nacionais.
Estas últimas vieram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro,

FASE AVAREENSE
1- Uma só canção – Banda Biertrinkers
2- Cenas de Viagem – Banda Encruzilhada
3- Venha Fé – Varal Royal
4- Criança Carente – Benedito Berna
5- Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Diógenes
Junay
6- Tatu na Goiabeira – Federal Rock Band
7- Jardim da Vida – Géssica Dorth
8- Inferno – Júnior Costa
9- No Tempo de Nós Dois – Marcelo Jacob da Rocha
10- Pássaro Tormento – Duda Teixeira
11- O Ministério da Minha Saúde Adverte – Ronaldo
Peres/Fernando Lopes
12- Nossa Luta Toda luta – Waldir Bronson

Bahia, Distrito Federal, Goiás e Sergipe, além de
São Paulo.
"A adesão de músicos e compositores de diversos estados revela que a Fampop continua sendo
um dos festivais mais importantes do país”, avalia o
secretário da Cultura.
Atrações
O músico Samuel Conrado, autor da Melhor
Música Avareense em 2018, é atração na sexta-feira, 13. Já a cantora Vanessa Reis sobe ao palco no
sábado, 14. O grupo Demônios da Garoa, patrono
da edição, fará o encerramento no domingo, 15.
Premiação
Doze finalistas sobem ao palco no domingo,
15, para disputar as seguintes categorias: 1º lugar
(R$ 4.500), 2º lugar (R$ 2.000), 3º lugar (R$ 1.000),
Melhor Música Instrumental (R$ 1.500), Melhor intérprete (R$ 500), Melhor Letra (R$ 500) e Melhor
Música Avareense (R$ 1.500).
Confira ao lado as músicas classificadas para a
37ª Fampop e a ordem de apresentação.

FASE NACIONAL
Dia 13 - Sexta
1- Bons Momentos - Carlos Negô – Mairinque/SP
2- Dolinha de 20 – Daniel Conti – São Paulo/SP
3- Fogo na Represa – Vitor Casagrande/ Altino Toledo – São Paulo (Instrumental)
4- AVAREENSE 1
5- Dharma – Felipe Lucena – São Paulo/SP
6- Grude – Gessé de Oliveira Froes – Praia Grande/SP
7- Manhã Mordida - Piera Schnaider – Maringá/PR
8- Derradeira – Joyce Terra – São Sebastião/SP
9- AVAREENSE 2
10- Desencontro – Luciano Dallastra – Cascavel/PR
(Instrumental)
11- Adubo da Vida – Anderson Martins – Andradas/MG
12- Seja Menino ou Menina – Manoel Gandra – Formiga/MG
13- Rodas – Márcia Cherubin – Santo André/SP
Dia 14 - Sábado
1- Atalaia – Bruno Kohl – Porto Belo/SC
2- Toré – Geslaney Brito – Vitória da Conquista/BA
3- Zihua – Andréa Perrone – Porto Alegre/RS
4- AVAREENSE 3
5- O Cais - Marcos Catarina – Belo Horizonte/MG
6- Camaleão - Ronald Saar – Três Rios / RJ
7- Canto de Folia – Zé Alexandre – São Paulo/SP
8- Pra ver o sol – Thiago K – Blumenau/ SC
9- AVAREENSE 4
10- Santa Rita – Rhandal de Oliveira – Paraty/RJ (Instrumental)
11- Em dois – Marinho San – Belo Horizonte/MG
12- Índia Tuira – Tobias Jacob – São João Del Rei /MG
13- Interior – Guto Hueb – Lençóis Paulista/SP
Suplentes Nacional:
Meu mundo começa agora – Daniel Lemos – Rio de
Janeiro/RJ
Implícita – Valéria Pisauro – Boa Esperança/MG
Suplente Instrumental
Vai Filhão – Altino Toledo
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LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 018/19 – PROCESSO Nº. 240/19
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para recapeamento asfáltico na Avenida Anápolis, Rua Francisco Cruz e Rua dos Curiós,
conforme edital.
Data de Encerramento: 10 de outubro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de outubro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/19
PROCESSO Nº. 194/19
Objeto: Concessão, para uso e exploração remunerada do Lago do
Horto Florestal, conforme edital.
Data de Encerramento: 21 de outubro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de outubro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/19 – PROCESSO Nº. 243/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de conjunto de almofada pneumática – Corpo
de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 17 de Setembro de 2019 das 10 horas até 26 de Setembro de 2019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de Setembro de 2.019 das 08h30min
às 09h30min
Início da Sessão: 26 de Setembro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de Setembro de
2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/19 – PROCESSO Nº. 238/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros de padaria prontos para o consumo para atender usuários e
acolhidos dos equipamentos da Semads e reuniões dos conselhos
e grupos dos CRAS.
Data de Encerramento: 19 de setembro de 2.019 das 09h30min às
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de setembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/19 – PROCESSO Nº. 241/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de pedra
britada e brita graduada.
Data de Encerramento: 19 de setembro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de setembro de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de setembro de 2.019 – Érica
Marin Henrique – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial nº.088/19 – Processo nº. 203/19
Fica adjudicado a empresa ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORREA ME, com valor total de R$ 11.900,00 (onze mil
e novecentos reais), objetivando a contratação de empresa
para a prestação de serviços de mão de obra na construção
de ponte nas proximidades da fazenda Mac Lee. Adjudicado
em: 02/09/2019.

Pregão Presencial nº.094/19 – Processo nº. 211/19
Fica adjudicado a empresa RONALD PROTES 03304477853, com
valor total de R$ 27.949,00 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e nove reais), objetivando a contratação de empresa para
locação de equipamentos de sonorização e iluminação para o 37º
Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP. Adjudicado em:
05/09/2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento,
Obras e Transportes da Estância Turística de Avaré, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORREA ME, objetivando a contratação de empresa para a prestação
de serviços de mão de obra na construção de ponte nas proximidades da fazenda Mac Lee, relativa ao Pregão Presencial nº. 088/19
– Processo nº. 203/19. Homologado em: 02/09/2019.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43,
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa
WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI ME, objetivando a contratação de
empresa especializada para serviços de monitoramento de bens
móveis motorizados e controle de utilização da Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 089/19 – Processo
nº. 204/19. Homologado em: 30/08/2019.
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO
EIRELI ME, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, higienização e impermeabilização
de caixas d’águas das unidades escolares, relativa ao Pregão
Presencial nº. 090/19 – Processo nº. 205/19. Homologado em:
02/09/2019.
Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa RONALD
PROTES 03304477853, objetivando a contratação de empresa
para locação de equipamentos de sonorização e iluminação para o
37º Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP, relativa ao
Pregão Presencial nº. 094/19 – Processo nº. 211/19. Homologado
em: 05/09/2019.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 028/19 – Processo nº. 221/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à BIOLINE COMERCIAL
LTDA, no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), objetivando o fornecimento de cateter venoso central (cateter duplo lumem),
para atendimento emergencial de pacientes atendidos pelo Pronto
Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de setembro de 2.019
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da
Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação nº. 013/19 – Processo nº. 214/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à CIRÚRGICA NEVES
LTDA, no valor global de R$ 1.596,00 (Um mil, quinhentos e noventa e seis reais), objetivando a aquisição de fonte de alimentação
chaveada externa para Microtak total marca KTK, para substituição
em veículo UTI Móvel, veículo Peugeot Boxer – Placa DBS 1154,
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de agosto de 2.019 – Roslindo Wilson
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística
de Avaré.
Inexigibilidade de Licitação nº. 015/19 – Processo nº. 227/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à VANESSA DOS REIS
COSTA, no valor global de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), objetivando a realização de show artístico musical, no dia 14
de setembro de 2.019, no Festival Avareense de Música Popular
– FAMPOP 2019, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de setembro de 2.019
– Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 017/19 – Processo nº. 232/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à SAMUEL CALAF CONRADO, no valor global de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), objetivando a
realização de show artístico musical, no dia 13 de setembro de 2.019,
no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2019, com fulcro
no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 04 de setembro de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 028/19 – Processo nº. 221/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BIOLINE COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisição de cateter venoso central(cateter duplo lumem), para
atendimento emergencial de pacientes atendidos pelo Pronto Socorro
Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$15.000,00 (quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/09/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 013/19 – Processo nº.
214/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRÚRGICA NEVES LTDA
Objeto: Aquisição de fonte de alimentação chaveada externa para
Microtak total marca KTK, para substituição em veículo UTI Móvel,
veículo Peugeot Boxer – Placa DBS 1154, conforme solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 1.596,00 (Um mil, quinhentos e noventa e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/08/2.019
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 015/19 – Processo nº.
227/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VANESSA DOS REIS COSTA
Objeto: Contratação da cantora VANESSA DOS REIS COSTA para
realização de show artístico musical, no dia 14 de setembro de
2.019, no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2019,
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2.019
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 017/19 – Processo nº.
232/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SAMUEL CALAF CONRADO
Objeto: Contratação do cantor SAMUEL CALAF CONRADO para
realização de show artístico musical, no dia 13 de setembro de
2.019, no Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 2019,
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 088/19 – Processo nº. 203/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORREA ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
mão de obra na construção de ponte nas proximidades da fazenda
Mac Lee.
Valor Global: R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/09/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº. 089/19 – Processo nº. 204/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WEB SIM TECNOLOGIA EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de
monitoramento de bens motorizados e controle de utilização da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 143.499,60 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 30/08/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº. 090/19 – Processo nº. 205/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização e impermeabilidade de caixas d’águas das
unidades escolares.
Valor Global: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/09/2019
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 094/19 – Processo nº. 211/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RONALD PROTES 03304477853
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos de
sonorização e iluminação para o 37º Festival Avareense de Música
Popular – FAMPOP.
Valor Global: R$ 27.949,00 (vinte e sete mil novecentos e quarenta
e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/09/2019

TERMO DE ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E
REEQUILÍBRIO

Fica ALTERADO, PRORROGADO E REEQUILIBRADO o Contrato n° 371/18, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/18
– PROCESSO Nº 345/18, que originou a contratação da empresa
IMPÉRIO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, para a prestação
de serviços de portaria/vigia nas dependências da Garagem Municipal, da seguinte forma:
– Fica ALTERADO o endereço de Rua Ignácio Anselmo nº 115 –
Bairro Centro – Lençóis Paulista/SP – CEP 18.680-080 para Rua
Visconde do Rio Branco, n° 569 – Sala 01 – Bairro Centro – Botucatu/SP – CEP 18.602-000;
– Fica PRORROGADO o contrato até 30 de agosto de 2.020, no
valor global de R$ 282.646,44 (Duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos);
– Fica REEQUILIBRADO o preço do serviço adquirido que era de
R$ 21.122,66 (Vinte e um mil, cento e vinte e dois reais e sessenta
e seis centavos) mensal e passa a ser R$ 23.553,87 (Vinte e três
mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)
mensal;
Assinatura do Termo Alteração, Prorrogação e Reequilíbrio em:
30/08/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/18 – PROCESSO N° 346/18 (Contrato n°
393/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa DICLER & DICLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, objetivando a prestação de serviços de consultas de gastroenterologia,
para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde,
com prorrogação do prazo até 12 de setembro de 2.020, no valor
de R$ 60.000,00(sessenta mil reais). Roslindo Wilson Machado –
Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/18 – PROCESSO N° 528/18 (Contrato n°
611/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa TMK ENGENHARIA S.A., objetivando o fornecimento
de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para a execução de drenagem na Rua dona Dorita e Avenida Donguinha Mercadante, com prorrogação do prazo de execução da obra até 13 de
outubro de 2.019 e de vigência contratual até 12 de dezembro de
2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE Nº 005/19 – PROCESSO N° 031/19 (Contrato n° 033/19),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando a prestação de serviços de recarga de cartão magnético para passe escolar, com
fornecimento de unidade de crédito eletrônico (carregamento
de cartão eletrônico) para uso nas linhas urbanas de ônibus do
Município, destinado aos alunos da Rede Municipal e Estadual
sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, com
prorrogação do prazo até 20 de agosto de 2.020, no valor de
R$ 1.470.000,00 (hum milhão, quatrocentos e setenta mil reais).
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da
Educação da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/15 – PROCESSO N° 420/15 (Contrato n°
438/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e empresa VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME, objetivando a prestação de serviços
de cessão de Licença de Software de controle e gestão em
saúde, desenvolvido em múltiplas plataforma de acordo com a
necessidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU/192, com prorrogação do prazo até 28 de setembro de
2.020, no valor de R$ 76.500,00(setenta e seis mil, quinhentos
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/15 – PROCESSO Nº 436/15 (Contrato nº 445/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, objetivando a prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais de impressão,
cópias e digitalização, com o fornecimento e instalação de equipamentos com tecnologia laser, com prorrogação de prazo até 25 de
setembro de 2.020, no valor global de R$ 209.400,00 (Duzentos e
nove mil e quatrocentos reais). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/18 – PROCESSO Nº 313/18 (Contrato nº 380/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, objetivando a prestação de
serviços médicos de pneumologista, com prorrogação de prazo até
04 de setembro de 2.020, no valor global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.

04, residente e domiciliado na cidade de Avaré/SP – de ora em
diante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro lado à
empresa LENUT LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 02.019.422/0001-34,
com sede social na Avenida Marechal Deodoro, nº 430, Apto 22,
Centro, Curitiba/PR, CEP 80.010-010, representada pelo Senhor
WILLIAM YAN WEY MAN, brasileiro naturalizado, divorciado,
empresário, portador do RG 1.457.796-3 e do CPF 616.210.80900, residente e domiciliado na cidade de Curitiba/PR – de ora em
diante denominada DENTENTORA(S), resolvem firmar o presente
ajuste para registro de preços, nos termos das Leis n° 8.666/93 e
Lei nº 10.520/02, Lei Municipal n° 395 de 04 de dezembro de 2002:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial nº 174/18 – Processo nº 503/18,
de 27 de novembro de 2.018, fica a empresa LENUT LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, responsável pela ata de
registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais
elétricos para iluminação pública, conforme descrito do ANEXO I e
II – Termos de Referência e abaixo:

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE
PREGÃO PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foi solicitado pela detentora, a alteração de dados quanto a Ata de Registro nº 587/18 do Pregão
Presencial nº 174/18, Processo nº 503/18, motivo pelo qual os atos
praticados por este setor e assinados pelo Secretário Municipal de
Serviços deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 587/18
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA
SY LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME.
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, nesta
cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/000150, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, representada pelo Secretário Municipal de Serviços, ABELARDO FERREIRA MENDES,
brasileiro, casado, portador do RG n° M-2.565.635 e do CPF n°
564.706.146-04, residente e domiciliado na cidade de Avaré/SP –
de ora em diante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e de outro
lado à empresa SY LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA ME, cadastrada no CNPJ sob o número 01.975.133/000146, com sede na Avenida Marechal Deodoro, 430, Centro, Curitiba/
PR, CEP 80.010-010, representada pelo Senhor JOÃO ADILSON
CARVALHO, brasileiro, procurador, portador do RG 5.900.522-7
e do CPF 027.061.029-42, residente e domiciliado na cidade de
Curitiba/PR – de ora em diante denominada DENTENTORA(S), resolvem firmar o presente ajuste para registro de preços, nos termos
das Leis n° 8.666/93 e Lei nº 10.520/02, Lei Municipal n° 395 de 04
de dezembro de 2002:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial nº 174/18 – Processo nº 503/18,
de 27 de novembro de 2.018, fica a empresa SY LUX COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, responsável pela ata de
registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais
elétricos para iluminação pública, conforme descrito do ANEXO I e
II – Termos de Referência e abaixo:

Agora se leia:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 587/18
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA
LENUT LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, nesta
cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, representada pelo Secretário Municipal de Serviços, ABELARDO FERREIRA MENDES, brasileiro,
casado, portador do RG n° M-2.565.635 e do CPF n° 564.706.146-

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de toxina botulínica, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de demanda judicial.
Fornecedor: Profarma Specialty S.A.
Empenho(s): 6868/2019
Valor: R$ 5.714,30
Avaré, 06 de setembro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de implantação de guias extrusadas e
sarjeta de concreto, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para os serviços realizados na Av. Paulo Contrucci Leal – Vila
Operária.
Fornecedor: Natalia Miranda Santana Construção
Empenho(s): 9417/2019
Valor: R$ 43.000,00
Avaré, 06 de setembro de 2019
Abelardo Ferreira Mendes
Secretário Municipal de Serviços
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AVAREPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - SETEMBRO DE 2019

OBRAS
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PORTARIAS

DECRETOS
Decreto nº 5.587, de 05 de Setembro de 2019.

(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 003/2019Cargo de Farmacêutico e dá outras providências.)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade de convocação de classificados para
o cargo de Farmacêutico para provimento de cargo público, para
atuar na Secretaria Municipal da Saúde,
Considerando, que o quadro do cargo público de Farmacêutico
possui 12 cargos criados, 11 cargos ocupados e 01 cargos vagos;
Considerando, a necessidade de suprir o deficit de servidores decorrente da exoneração de Cristiane Carnietto;
Considerando, que o Decreto nº 5525, de 25 de Junho de 2019,
publicado em 28/06/2019, homologa o resultado final do Concurso
Público nº 003/2019;
Decreta:Artigo 1º - Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de FARMACÊUTICO, do Concurso Público nº 003/2019.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de Setembro de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.586, de 05 de Setembro de 2019.

(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº
001/2019- emprego de Enfermeiro-PSF e dá outras providências.)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade de convocação de Enfermeiro-PSF
para provimento de emprego público, para atuar na Secretaria Municipal da Saúde, para suprir o deficit de servidores nas Unidades
de Saúde da Família-USF
Considerando, que o quadro do emprego público de Enfermeiro-PSF possui 10 empregos criados, 09 empregos ocupados e 01
empregos vagos;
Considerando, a necessidade de suprir o deficit de servidores nos
equipamentos no âmbito da saúde;
Considerando, que o Decreto nº 5458, de 17 de Abril de 2019, publicado em 219/04/2019, homologa o resultado final do Concurso
Público nº 001/2019;
Decreta:Artigo 1º - Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de ENFERMEIRO-PSF, do Concurso Público nº 001/2019.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de Setembro de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

CULTURA

Portaria nº 9.909, de 04 de Setembro de 2019.
(Dispõe sobre enquadramento e/ou reenquadramento
dos Profissionais da Educação Básica.)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas 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:
Artigo 1º - 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 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de Setembro de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Mostra sobre Revolução de
1932 segue até outubro
Considerado o maior do
gênero no interior, acervo em
exposição no Museu Municipal
tem atraído estudantes
Capacetes, vestimentas, fotografias e outros
objetos originais da Revolução de 1932 continuam em exposição até 4 outubro no Museu Municipal “Anita Ferreira De Maria”, situado no Centro
Avareense de Integração Cultural (CAIC).
As peças, cedidas gentilmente pelo historiador Marcus Carmo, podem ser visitadas gratuitamente. “É um acervo raro, o mais numeroso hoje
disponível no interior paulista, que mesclamos
com o nosso”, informa Gesiel Theodoro Neto, diretor do Museu.
Na semana passada, várias classes da Escola Estadual “Dona Benê Andrade” estiveram no
local. A direção informa que o agendamento de
visitas pode ser feito pelo telefone (14) 9 99040073.
A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 13h às 17h.
O público pode rever ou conhecer os diferentes
momentos do conflito, no qual os revolucionários de São Paulo exigiam uma nova constituição.

Apesar da derrota para as tropas federais de
Getúlio Vargas, o grupo fortaleceu o movimento
constitucionalista, de modo que o país obteve
uma nova Constituição em 1934.
Curiosidade
A réplica de uma matraca, peça icônica da
Revolução Constitucionalista, tem surpreendido
os visitantes. “Ela simula o barulho de uma metralhadora e São Paulo a usava para dizer que
ainda tinha armamento”, relata o diretor.
“Agradecemos ao professor Marcus Carmo
pela valiosa parceria. Temos um evento significativo em nosso Museu e lá podemos conhecer
mais sobre os bravos voluntários de Avaré”, comentou o secretário da Cultura.
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EDUCAÇÃO

Alunos de Avaré disputam a
6ª Olimpíada de Língua Portuguesa
Cinco categorias de textos já
foram selecionadas pela
comissão municipal
Alunos da rede municipal de ensino e de unidades da Diretoria de Ensino da região de Avaré
participam da 6ª edição da Olimpíada de Língua
Portuguesa “Escrevendo o Futuro”.
O concurso de produção de textos para alunos
de escolas públicas de todo o país é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com
coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec).
O tema desta edição é “O lugar onde vivo” e visa
contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita por meio do conhecimento sobre a realidade
local e do desenvolvimento como cidadão.
As produções dos alunos passaram pela Comissão Escolar e um texto por escola foi enviado à Comissão Municipal.
Selecionados
Poema para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental: Natália dos Santos Silva, com o texto “Um belo
destino” - EMEB “Maria Theresa de Oliveira Picalho”.
Memórias Literárias para alunos 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental: Giovanna Gonçalves Martins
Pires, com o texto “Doce morada” - Escola Estadual
“Professor Celso Ferreira da Silva”.

Confira o poema da aluna Natália dos
Santos do 5º ano do Ensino Fundamental da
EMEB “Maria Theresa Oliveira Picalho”.
Um belo destino
É na cidade do interior,
Onde há um Cristo Redentor,
Não existindo tempo para a dor,
Onde mora todo o meu amor.
Crônica para alunos do 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental: Elizandra Carla Pereira Gonçalves
com o trabalho “O observador” - Escola Estadual
“Coronel João Cruz”.
Documentário para alunos do 1º e 2º anos do
Ensino Médio: Fabrícia Silva Fritz, Mariana Campos
Felix e Maria Eduarda Garcia Pedro, com o vídeo sobre a vida da artista avareense Djanira Mota “Uma
vida que vale a pena ser contada” - Escola Estadual
“Dona Cota Leonel”.
Artigo de Opinião para alunos do 3º ano do
Ensino Médio: Gabriel dos Santos Machado com o
texto “Avaré em preto e branco” - Escola Estadual
“Matilde Vieira”.
Etapas
Nas próximas etapas, as criações acima selecionadas serão submetidas à etapa estadual, na qual são
escolhidos os semifinalistas para a etapa regional. Depois serão indicados os finalistas e, finalmente, vão ser
anunciados os vencedores na etapa nacional.

MEIO AMBIENTE

No verão, o Horto Florestal
Mais as luzes de natal,
Tornam o seu brilho natural,
De uma paisagem sem igual.
As tardes de domingo
Ver as pessoas sorrindo
Indicam o caminho
Para esse tão belo cantinho.
E para um piquenique com direito a pudim
É só seguir os cheiros das flores de jasmim
Chegando até a Represa de Jurumirim
Onde a paz encontra enfim.
Eu falo de Avaré
Que tão doce e bonita é
Quando quiser tudo isso e mais um café,
O seu destino, você já sabe qual é...

Universitários visitam prédio modelo de sustentabilidade
Atividade coordenada por
técnicos da Prefeitura levou
estudantes à sede do
Legislativo
Universitários dos cursos de Engenharia Civil
e Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Eduvale
participaram de uma visita técnica ao prédio da
Câmara Municipal.
O objetivo da atividade sob a orientação de téc-

nicos da Secretaria de Meio Ambiente foi observar as instalações do imóvel, considerado modelo
de sustentabilidade de acordo com as diretivas de
sustentabilidade do Programa Município VerdeAzul.
O edifício adota práticas como a utilização de
lâmpadas de LED, a opção pelo piso de madeira e a
adoção do sistema de captação de água da chuva
para reúso, entre outros dispositivos sustentáveis.
Recentemente, a pasta já havia conduzido alunos da rede municipal ao local para uma visita com
os mesmos propósitos.
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Setembro Amarelo promove
a valorização da vida

Ações do CAPS II durante
todo o mês incluem
palestras e debates para
prevenir suicídios
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), por meio do Centro
de Assistência Psicossocial II (CAPS), divulgou a
programação de atividades durante o Setembro
Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio.
A programação foi aberta na terça-feira, 3, com
um ciclo de debates com o tema “Da dor invisível
à tentativa de suicídio”. A atividade foi ministrada
pelo professor Jurandyr de Oliveira Brum (psicólogo/docente UniFSP), auxiliado por seus alunos.
No mesmo dia, foi realizada uma palestra para
professores e alunos na Escola Estadual “Celso Ferreira”. Já na quinta-feira, 5, foi a vez de uma roda de
conversa no campus local do Instituto Federal de
São Paulo (IFSP) com os psicólogos Carolina Pereira Leite Mendes, Eliana Furlan Santos, Luiz Menezes de Godoy e Beatriz Péra.
À tarde foi promovida a palestra com tema “Valorização da Vida”, ministrada pela psicóloga Andréa Colla na Fundação Casa, de Cerqueira César.
As atividades, no entanto, continuam durante
todo o mês. Confira a grade completa abaixo.

PROGRAMAÇÃO

09/09 – Grupo Renda Cidadã CRAS III – 13h30 - “Relações afetivas melhorando a qualidade de vida”.
09/09 - Ciclo de debates: “Setembro Amarelo: da
dor invisível à tentativa de suicídio”, CRAS II, prof.
Jurandyr de Oliveira Brum (psicólogo/docente
UniFSP) e alunos do 8º termo.
10/09 – Mobilização e Caminhada pela Vida às 9
h - Saída do CAPS II, Rua Goiás, nº 1642.
10/09 – Atividade recreativa às 10 hs – Finalizando a Caminhada.
10/09 e 12/09 - Palestra da psicóloga Andréa
Colla sobre Valorização da Vida, às 14h30, nas
escolas de Iaras.
10/09 – Grupo Renda Mínima CRAS III – 13h30
– “Relações afetivas melhorando a qualidade de
vida”.
11/09 – Entrevista com a psicóloga Jéssica Israel,
na Rádio Cidadania, às 17h.
12/09 – Missa de Ação de Graças às 19h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, Brabância.
13/09 – Mesa redonda: “Questões de gênero e
tentativas de suicídio: estratégias de manejo e
intervenção”, às 19hs, no Auditório da UniFSP.
Público-alvo: Estudantes e profissionais da rede
socioassistencial e intersetorial. Debatedores:
Jurandyr de Oliveira Brum (psicólogo/docente
UniFSP); Mônica Leonel (médica/socorrista do
SAMU) e Gabriela Ribeiro (auxiliar de enfermagem/ psicóloga clínica).
14/09 – Arena Jovem – Bate-papo sobre o Evangelho, com interatividade e informalidade sobre
o tema Suicídio com as psicólogas Jéssica Israel e
Sandra Rodrigues, às 20 h, na Igreja Presbiteriana
de Avaré (Rua Maria Antônia de Souza, nº 280).
16/09 – Ciclo de debates: “Setembro Amarelo: da
dor invisível à tentativa de suicídio”, CRAS II, Jurandyr de Oliveira Brum (psicólogo/docente UniFSP) e discentes do 8º termo.
17/09 – Grupo Ação Jovem CRAS III – 13h30 – “Relações afetivas melhorando a qualidade de vida”.
17/09 e 19/09 – Ações de acolhimento, informação e sensibilização. Distribuição de folders informativos, laços amarelos e a programação das atividades; Roda de conversa; Sala sensorial, entre
outras. Público-alvo: alunos e colaboradores da
UniFSP. Responsáveis: professora Cláudia Ovile e
alunos do 8º termo de Psicologia.
18/09 – Grupo de apoio e orientações para os

pais no CRAS III – Relações afetivas melhorando
a qualidade de vida, às 13h30.
18/09 – Oficina “Sentimentos e Emoções”, às
19hs, no Auditório da UniFSP. Público-alvo: alunos da instituição. Realização: Liga Estudantil de
Saúde Mental da UniFSP.
18/09 – Ação cultural: #VivaVida, às 20h30, no
pátio UniFSP. Público-alvo: alunos da UniFSP Realização: Liga Estudantil de Saúde Mental da UniFSP.
18/09 – Palestra sobre Valorização a Vida, às 14h,
para adolescentes assistidos da Colônia Espirita
Fraternidade.
19/09 – Palestra sobre Valorização a Vida, às
19h30, para jovens assistidos da Colônia Espirita
Fraternidade.
19/09 – Palestra da psicóloga Andréa Colla sobre Valorização a Vida, às 14h30, nas escolas de
Arandu.
20/09 – Evento Foco na Vida II, das 18h às 22h30,
na ESF IX “Mário Emilio Bannwart”.
20/09 – Palestra da psicóloga Jéssica Israel sobre
Valorização a Vida, às 20h, na ESF IX “Mário Emilio Bannwart”.
20/09 - Grupo Renda Cidadã CRAS I – Palestra
do sargento Monteiro, do Corpo de Bombeiros.
21/09 – Evento Valorizando a Vida, às 8 hs, na ESF
II “Fernando Hirata” (Residencial Duílio Gambini).
21/09 – Roda de Conversa com a psicóloga Beatriz Péra, às 9 h, na ESF II “Fernando Hirata” (Residencial Duílio Gambini).
24/09 – Palestra da psicóloga Andréa Colla sobre
Valorização da Vida, às 19h30, no ESF IV – Vila
Operária.
24/09 – Palestra da psicóloga Andréa Colla sobre
Valorização da Vida, às 19h30, na UBS Vila Jardim.
24/09 – Grupo Ação Jovem CRAS I – Palestra do
psicólogo André Henrique Faria Thereza.
26/09 – Palestra sobre Valorização da Vida, às
14h30, no CRAS IV.
26/09 – Palestra sobre Valorização da Vida para
os pais dos assistidos da Colônia Espírita Fraternidade, às 19h30.
27/09 – Roda de Conversa, às 14 h, com a psicóloga Aurora Beatriz Tonini, na ABOVA.
30/09 – Ciclo de debates: “Setembro Amarelo: da
dor invisível à tentativa de suicídio” no CRAS II,
coordenado por Jurandyr de Oliveira Brum (psicólogo/docente UniFSP) e alunos do 8º termo.

