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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 22 de ABRIL de 2019
INDICAÇÕES

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-para que através do setor competente, seja providenciada limpeza nas valetas que dão acesso ao bueiro situado ao lado do nº 411, na Rua Batista
Dalcin, no bairro Camargo
-para que através do setor competente, seja providenciada manutenção no leito
carroçável da estrada que liga o Club do Golf ao antigo matadouro, em toda sua
extensão, tanto no pavimento asfáltico quanto na continuidade de terra.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que realize estudos para Criação e Implantação de um Aplicativo de Alerta e Instruções da Defesa Civil do Município. Considerando que, a presente proposta sugere ao Poder Executivo o desenvolvimento e implantação de um aplicativo direcionado para a população
da Estância Turística de Avaré com alertas para chuvas fortes, ventos e entre
outros acontecimentos naturais que possam ocasionar danos ao patrimônio
e principalmente à integridade física dos munícipes. O aplicativo não contempla apenas as informações emergências, mas sim um canal de comunicação
completo e que os usuários possam acessá-lo diariamente para planejarem
uma rotina, indicando ao usuário, por exemplo, as áreas de risco mapeadas
pelos órgãos competentes e entrarem em contato com a Defesa Civil. Considerando, também que o aplicativo pode enviar instruções emergências em
casos de necessidades com ponto de apoio, campanhas de arrecadação
e distribuição de itens existentes, bem como áreas afetadas. Além disso,
outras informações importantes como a cautela redobrada para motoristas
em dias de chuva, proteção adequada contra raios, alagamentos, semáforos
desligados, etc. A presente sugestão ao Executivo é uma medida estratégica
para pronta e eficaz ação em caso de situações emergenciais (alagamentos,
enchentes, incêndios, desabamentos) podendo os munícipes a contar com
um aplicativo sempre atualizado e repleto de instruções importantes.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável
em toda a extensão da Avenida Espanha, que está com muitos buracos.
Considerando que, o fluxo de veículos é muito grande e os munícipes reclamam do descuido com a via, que precisa de manutenção imediata.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no bueiro localizado ao
lado do Colégio Dimensão na Rua Sergipe. Considerando que, essa Vereadora foi questionada por um morador próximo ao local, dizendo que na
última chuva teve que sair de sua residência e retirar os galhos de árvores
que estavam obstruindo o referido bueiro.
-por meio do setor competente, para que disponibilize Vídeos Educativos da
Campanha Defenda-se, nas Escolas Municipais e Estaduais do Ensino Fundamental e Médio, com o intuito de prevenir e proteger crianças e adolescentes do abuso e/ou exploração sexual. Considerando que, a Campanha Defenda-se como base o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes, com vídeos que ajudam a prevenir contra
o abuso sexual, que ilustram situações cotidianas em que a criança pode se
defender do abuso ou da exploração sexual visa atingir não só Escolas, mas
o público geral. A Campanha Defenda-se possui um link para que os vídeos
sejam baixados e mostrados para os alunos em sala de aula.
-por meio do setor competente, promova Campanhas e Palestras na cidade
com participação das Ong’s Protetoras de Animais e munícipes envolvidos
com animais em defesa da proteção dos mesmos. Considerando que, a população através dessas palestras de conscientização, devem ser alertados
que além do abandono de animais, práticas com bater, negar água ou alimento também são crimes.
-por meio do setor competente, para que realize melhorias nos banheiros do
Parque de Exposição (EMAPA).
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência Iluminação na Estrada do Canto da Mata I e II.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção na Estrada Rural que dá acesso aos Hotéis Península e Berra d’ Água. Considerando que,
alguns turistas que se hospedaram, nos referidos Hotéis na Semana Santa
reclamaram do descuido da Estrada.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de Implantar Farmácias em todas as Unidades Básicas de Saúde do nosso Município. Considerando que, essa Vereadora em visita aos Postos de Saúde
tem encontrado pacientes que estão sendo obrigados a sair de seu bairro,
atravessando a cidade e chegando ao local de distribuição dos medicamentos e não encontram o remédio aviado. Sendo que muitos são idosos, portadores de mobilidade reduzida, doentes, que enfrentam muitas dificuldades
para saírem dos seus bairros e se locomoverem para lugares mais distantes.
Dessa maneira os mesmos solicitam que tenha uma Farmácia na Unidade
Básica de Saúde do seu bairro.
-por meio do setor competente, realize estudos no sentido de que os motoristas que trouxerem os veículos para emplacarem em nossa cidade, sejam
isentos da taxa de transferência. Considerando que, aumentará a arrecadação do IPVA em nosso Município e nada mais do que justo que sejam isentos
da taxa de transferência, como incentivo.
-por meio do setor competente, para que realize Campanhas e Trabalho
de Conscientização para toda população avareense no sentido de acabar
com as queimadas nos terrenos baldios de nossa cidade. Considerando
que, essa prática traz uma série de problemas para o Meio Ambiente e para
nossa Saúde. Será de muita eficácia que esse trabalho seja feito nas áreas
periféricas de nossa cidade, aonde ocorre o maior número de queimadas.

-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existem na Rua Abílio Garcia/
Bairro Alto ao lado do número 71, para que realize limpeza e manutenção do
mesmo. Considerando que, moradores circunvizinhos ao local estão preocupados com o aumento da proliferação de insetos e animais peçonhentos,
que estão invadindo suas residências.
-por meio do setor competente, providencie capinação em toda a extensão
da Área Verde que está com muito mato na Rua Amadeu Miras/Jardim Vitória na frente dos números 85 , 75, 65 , 55, 45. Considerando que, é uma área
verde extensa que está coberta de mato e estão sendo descartados lixos
indevidamente, precisando de limpeza e manutenção imediata.
-por meio do setor competente, providencie troca da lâmpada queimada na
Rua Anacleto Pires em frente ao número 1540/Bairro Alto. Considerando
que, a via é de grande movimentação de veículos e pedestres e está muito
escura, dificultando o trânsito.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público da
Rua Eduardo Vicentini/Centro em frente ao número 40, pois os pedestres
estão sendo obrigados a transitarem pelo meio da rua, pois a calçada está
coberta de mato.
-por meio do setor competente, providencie capinação da Área Verde que está
com muito alto na Rua Geraldo Lima/Jardim Vitória ao lado do número 45.
Considerando que, esse bairro é bem cuidado e necessita de manutenção
nos terrenos, e os moradores solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Nassib Catib/
Bairro São Rogério I ao lado do número 851, para que realize limpeza e
manutenção o mesmo.
-por meio do setor competente, realize os reparos necessários no passeio
público da Rua Pará/Centro nas proximidades do número 790. Considerando
que, os munícipes procuraram essa Vereadora no dia 16 de abril, solicitaram
providências antes que ocorra um acidente no local.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público coberto de mato na Rua Santa Madalena/Bairro Vera Cruz em frente ao número 160. Considerando que, essa Vereadora foi questionada pelos moradores
do referido bairro, que são obrigados a transitar pelo meio da rua, pois os
matos impedem a passem pela calçada.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável
na Vicente Pancioni/Jardim Vitória em frente ao número 35. Considerando
que, em razão das fortes chuvas a referida via ficou com um buraco enorme,
atrapalhando a locomoção dos moradores.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Abílio Garcia
em frente ao número 25 e ao lado do número 116, para que realize limpeza
e manutenção no mesmo.

Flavio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-para que, através do setor competente, realize a manutenção quanto aos
buracos na Rua Almirante Barroso, Vila Martins II, na altura no número 144.

Alessandro Rios Conforti

-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MARANHÃO PRÓXIMO AO NÚMERO 580, onde
existe uma lâmpada apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MOACIR SILVEIRA, NO BAIRRO BRABÂNCIA,
PRÓXIMO AO NÚMERO 88, onde existe um poste com a lâmpada apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA DR. ANTONIO FERREIRA INOCÊNCIO, PRÓXIMO
AO NÚMERO 554, onde existe um poste com mau contato (lâmpada acende
e apaga).
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA RUA BASTÍLIO OVÍDIO TARDIVO, PRÓXIMO AO NÚMERO 61,
onde existem cerca de 03 (três) buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA ESQUINA DA RUA ERNESTO VENDRAMINI COM A RUA
JOÃO PAIXÃO, onde existem 02 (dois) buracos (próximo a lombada e na
saída do Bairro Paineiras) na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA AVENIDA JOSELYR DE MOURA BASTOS NA BAIXADA PRÓXIMO AO PONTILHÃO, onde existem 02 (dois) buracos grandes na pavimentação asfáltica.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

-para que através do setor competente, providencie limpeza no terreno situado no bairro Camargo, o qual seria destinado ao ecoponto, porém, sem
a manutenção devida por parte da municipalidade, transformou-se em um
verdadeiro lixão sendo motivo de constantes reclamações por parte dos
moradores do referido bairro, preocupados com aparecimento de insetos e
animais peçonhentos.

Ivan Carvalho de Melo

-para que através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que a mesma
avalie as condições estruturais e de saúde e vida útil das palmeiras que se
encontram na Avenida João Manoel Fernandes, próximo ao nº 540, no Conjunto Habitacional Camargo.
-para que através do setor competente providencie em caráter de urgência
a limpeza em geral do terreno próximo ao número 100 no Beco Frederico
Ozanan, no Bairro Alto.

Jairo Alves de Azevedo

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie com urgência a reparação dos buracos na calçada do passeio publico da
Rua Gabriel Carrosa, pois há buracos que estão impossibilitando a passagem dos pedestres nesta via.
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-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente verifique a a
possibilidade com Urgência para que seja feita a instalação de placa “Carga
eDescarga” na Rua Voluntários de Avaré defronte ao número 1006, no comércio de distribuição de água.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente verifique a a possibilidade com Urgência para que seja feita a instalação de placa “ Carga eDescarga” na
Rua Rio Grande do Norte esquina com a Avenida Pinheiro Machado.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente verifique a a
possibilidade com Urgência para que seja passado a máquina Patrol na estrada que liga a Vila Esperança a Fazenda São Benedito pois a mesma está
intransitável e o transporte escolar não está conseguindo chegar as fazendas
próximas para buscar as crianças.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competente verifique
a a possibilidade com Urgência para que seja colocado no cronograma da
operação tapa buracos para que seja feita a reparados dos buracos de todo
o bairro Vila Esperança.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-REQUERIMENTO DE PESAR à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um
voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ANNA RIBEIRO CAMPIÃO
(DONA ICA) aos 88 anos, ocorrido em Avaré, no dia 16 de abril 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, e que tenho grande carinho e amizade com familiares.
REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família,
através dos seus filhos Ana, Neide e Benedito e dos meus amigos Silvio e
Rogério, na Rua Minas Gerais, 1846 no Bairro Alto, Avaré/SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo
pelo infausto e doloroso acontecimento.
-REQUERIMENTO DE PESAR à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas
as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos,
um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ALCIDES MENDES,
aos 86 anos, ocorrido em Avaré, no dia 18 de abril 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,
e que tenho grande carinho e amizade com familiares. REQUEIRO mais
que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família, através de sua esposa, Senhora Maria de Lourdes Costa Mendes e Filhos Rosangela, Roseli
e Regina, na Rua Minas Gerais, 145 no Bairro Centro e na Avenida Santos
Dumont, 2233, no Bairro Brabância, ambos em Avaré/SP, transmitindo-lhes
ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo
infausto e doloroso acontecimento.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora ALESSANDRA RUBIM ALONSO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora ANGELINA CARDOZO CLARO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor JOÃO CARLOS DE JESUS.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para através da secretaria competente, informar quais as atividades que o
Banco do Povo está desenvolvendo e quantos funcionários estão desempenhando funções no referido local.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para
através da secretaria competente, seja enviado cópia do contrato de Prestação
de Serviços da Empresa Rápido Luxo Campinas com esta municipalidade, em
relação a linha que atende aos usuários do Balneário Costa Azul.
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja
oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para através da secretaria competente, reiterando o requerimento de nº 480/2018,
seja informado à esta Casa de Leis, qual a possibilidade de construção de
10 (dez) a 20 (vinte) jazigos no cemitério da Barra Grande, deixando-os à
disposição da população, para que possam ser adquiridos pelas famílias,
considerando que no cemitério de nossa cidade não há mais espaço para
realizar sepultamentos dos entes queridos, pela citada indisponibilidade.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para através da secretaria competente, informar quais as atividades que o
Telecentro está desenvolvendo e quantos funcionários estão desempenhando funções no referido local.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor Antonio Teixeira de Abreu, ocorrido em Avaré,
no dia 17 de abril do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que,
do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de
sua esposa, Senhora Helena e suas filhas Rosemari, Roseli e Rosilene, na
Avenida Salim Antonio Curiati, nº 1559 – Bairro: Jardim Brasil, Avaré / SP,
transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste
Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Municipal da Educação para que informe esta Casa de Leis sobre à Evolução
Funcional dos Professores. Agora em 2019, quais providências estão sendo
tomadas em relação à Evolução Funcional dos Professores do nosso Município? Como estão as tratativas para solucionar essa pendência no ano de
2019? Considerando que, de acordo com o Plano de Carreira e Remunera-

ção (Lei Complementar nº 216 de 03 de maio de 2016 – Título II, Capítulo II,
Artigos 20, 21 e 22) devem ocorrer a cada três anos e deveria se publicado
em março de 2017 e até a presente data não foi resolvido e os professores
estão sendo prejudicados.
-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 encaminhe a esta Casa de Leis a Planilha
Mensal dos Registros do consumo de Combustível que a Educação gastou
no ano de 2017 até a presente data. Considerando que, essa Vereadora
quer acompanhar e verificar os gastos com a Educação e de que forma está
sendo empregada a verba desta pasta.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), reiterando o Requerimento nº
1324/2018 de 03 de dezembro de 2019 (cópia em anexo) e até agora sem
resposta, para que informem esta Casa de Leis o teor da água da Lagoa de
Tratamento da Colônia de Férias da Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, que está sendo desaguado na Represa Jurumirim.
Considerando que, essa Vereadora foi interpelada por turistas e moradores
próximos à Represa, questionando sobre o despejo da água da Colônia na
Represa Jurumirim, é de suma importância que seja verificado in loco, para
que essa Vereadora retorne aos munícipes e turistas. Cientifique-se a Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos advogados OAB.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que nos informe, de acordo com à matéria do Jornal A
Comarca sobre Violência Contra a Mulher em que o índice de mulheres agredidas por dia é muito preocupante, segundo dados da DDM (Delegacia de
Defesa da Mulher). Qual trabalho, o CAISMA (Centro de Atenção Integral da
Mulher) e os Centros de Referências Especializadas de Assistência Social
estão desenvolvendo com o objetivo de minimizar/sanar os atos de Violência
Contra a Mulher? De acordo com a Lei Municipal nº 2181/2018 de 27 de
fevereiro de 2018, de autoria da Vereadora Professora Adalgisa Ward, quais
Campanhas Educativas estão sendo realizadas em nossa cidade? Quais
ações já estão sendo desenvolvidas com as mulheres que solicitaram Medida Protetiva contra esse abuso? Considerando que, a Violência contra a
Mulher é todo ato que resulte em morte, lesão física, sexual ou psicológica de
mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada. Ás vezes considerado
um crime de ódio, este tipo de violência visa um grupo específico, com o gênero da vítima sendo o motivo principal. Este tipo de violência é baseado em
gênero, o que significa que os atos de violência são cometidos porque são
mulheres. A violência contra a Mulher infelizmente é uma triste realidade na
história da humanidade. É um grande problema que precisa ser enfrentado
e erradicado, “Numa Força Tarefa” a ser realizado por toda a Sociedade.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que envie a esta Casa de Leis, cópia do contrato com a prestadora de serviço que deu início à revitalização da parte externa do Paço Municipal, na
Praça Juca Novaes.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta casa como é feito o procedimento de retirada de galhadas cortadas pela manutenção do sistema elétrico por parte da CPFL Companhia Paulista de Força e Luz, assim como se existe um prazo para o
cumprimento desta função. JUSTIFICATIVA: Muitas são as reclamações de
munícipes que depois da manutenção por parte da CPFL, os galhos ficam
por muito tempo defronte a casa, atrapalhando pedestres e o trânsito, além
de se tornar criadouro para animais peçonhentos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Gerente da CPFL - Companhia Paulista de
Força e Luz do Escritório de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
como consiste na parceria do qual a Prefeitura Municipal é responsável pela
retirada da galhada ocasionada pela manutenção dos fios urbanos. Se a
CPFL comunica a prefeitura dos locais que devem ser retirados e quando
é feita essa comunicação. JUSTIFICATIVA: Muitas são as reclamações de
munícipes que depois da manutenção por parte da CPFL, os galhos ficam
por muito tempo defronte a casa, atrapalhando pedestres e o trânsito, além
de se tornar criadouro para animais peçonhentos.
-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 a prestação de contas do evento de pesca
realizado no Lago Bertha Banwart.
-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 qual foi a contribuição, assim como a
prestação de contas dessa contribuição, do evento promovido pela Guia de
Pesca Esportiva, Escola Náutica e ABCAPP e Marina Thaiti, nomeado 1.º
Torneio de Pesca Esportiva.

Alessandro Rios Conforti

-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 INSTALAR LIXEIRAS, PREFERENCIALMENTE DE COLETA SELETIVA, NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista que estive na Praça da Concha Acústica e
na Praça do Paço Municipal conversando com usuários e a principal solicitação foi a instalação de lixeiras, fato que também pode supostamente ser
demanda em outras praças do nosso município.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré e o Conselho Municipal de Trânsito no sentido de informar se é possível INSTALAR FAIXAS DE PEDESTRES NO CRUZAMENTO DA AVENIDA
MISAEL EUFRÁSIO LEAL COM A AVENIDA GILBERTO FILGUEIRAS, tendo
em vista o grande fluxo de pedestres e veículos neste local, sendo que a falta da
referida faixa vem tornando o local perigoso aos transeuntes.

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Governador do Estado de São Paulo e o Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) no sentido
de informar se é possível CONSTRUIR CONVERSÃO ADEQUADA PARA
OS VEÍCULOS QUE AO ADENTRAREM NA RODOVIA SP 245 SALIM ANTONIO CURIATI, SENTIDO AVARÉ - CERQUEIRA CÉSAR, NECESSITAM
ACESSAR A ALÇA COM DESTINO A CIDADE DE ITAI, tendo em vista que
a falta de referida conversão deixa o local com riscos de acidentes. Segue
foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da Companhia CPFL no sentido de informar O PLANEJAMENTO DAS OBRAS DE PROLONGAMENTO
DE REDE NA CONTINUAÇÃO DA RUA CORONEL JOÃO CRUZ, TRECHO
DE TERRA, QUE DÁ ACESSO A FUNDAÇÃO PADRE EMÍLIO IMMOS, tendo em vista que alguns moradores do Bairro Ipiranga, possuem somente
aquele trecho como entrada e saída de suas casas, bem como ser o acesso
principal da Fundação Padre Emílio Immos.
-REQUEIRO que seja oficiado o Conselho Municipal de Trânsito ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro Rios, o movimento de veículos na esquina da Rua Minas Gerais com a Rua Mato Grosso é muito grande e perigoso. É possível instalar um semáforo para que o local tenha maior
segurança? Aguardo resposta.” Diante do exposto, solicito informações se
é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NO LOCAL INDICADO VISANDO
AVALIAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE SEMAFORO OU OUTRA PROVIDENCIA PERTINENTE VISANDO PROPORCIONAR MELHOR
FLUIDEZ E SEGURANÇA NO TRANSITO LOCAL, bem como, sendo feita a
referida visita solicito cópia do Relatório Conclusivo.

Carlos Alberto Estati

-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos
Ilustríssimos Médicos Cirurgiões Drs. Elton João Nunes, Frederico Lutti, Osvaldo Martins, Luciano Salgado e à Médica Anestesista Dra. Renata Matorelli
pelo trabalho de excelência realizado na primeira cirurgia de implante de mão
em nossa cidade. Requeiro ainda, sejam os votos extendidos ao provedor
da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, Sr. Miguel Chibani Bakr, por todo
o suporte e subsídio disponibilizados para que a citada cirurgia obtivesse
total êxito.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que informe esta Casa de Leis a respeito da tradicional Festa das Mães
do Jardim Brasil, se já existe uma programação oficial para o evento, tais
como data definida, shows e demais atrações que serão oferecidas. Em caso
positivo, requeiro seja gentilmente encaminhado tal programação.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que informe esta Casa de Leis se já existe um projeto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, no sentido de desviar o tráfego de veículos
pesados ao redor do município a fim de possibilitar a passagem sem causar
transtornos tanto para os mesmos, quanto à população.

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 ao Sr. Paulo – idealizador e organizador do o
1º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaréde Avaré o qual foi realizado no
Camping Municipal nos dias 19 e 20 de Abril. O evento contou com centenas
de participantes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, que seja oficiado
ao Exmo. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito
Costa Silvestre,para que por meio do setor competente providencie a reparação dos buracos em toda extensão da Rua Nemer Gebara – Green Village.
-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 o Professor Odair Felício por disponibilizar seu
tempo para a realização da Peneira que aconteceu no São Paulo Futebol
Club nos dias 20 e 21 de Abril para os atletas das categorias SUB 15/17 e
SUB 20.
-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 Diretoria do São Paulo Futebol Clube
por disponibilizar o espaço para que fosse feita a Peneira dos atletas SUB
15/17 e SUB 20.

Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora STELLA MONTEIRO FAGUNDES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do menino ERICK MIGUEL SILVA CHISTOFALO ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora CAMILA BIANCA PEREIRA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOÃO RAMALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOSÉ BENEDITO SPIASSE.

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CRISTIANE SOARES HIPÓLITO, na qualidade de pregoeira oficial da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, nomeada através do Ato da Mesa nº 12/2018, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o objeto do Pregão
03/2019 – Processo 06/2019, para a empresa MALUF & TINÓS LTDA
- EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.843.588/0001-94, com sede na Rua
Espírito Santo, nº 1.289, Centro – Avaré/SP, no valor global de até R$
11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), objetivando a contratação de prestação de serviços contínuos destinados à impressão
e reprografia corporativa de documentos, por meio de disponibilidade
de equipamentos, incluindo manutenção e todo o material de consumo necessário para produção das impressões, exceto o papel, para
uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, pelo
período de 12 (doze) meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 18 de abril
de 2019.
CRISTIANE SOARES HIPÓLITO
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Vereador Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o
Termo de Adjudicação datado de 18 de abril de 2019, vem acolher o
objeto da licitação de que trata o Pregão 03/2019 – Processo 06/2019,
HOMOLOGANDO para a empresa MALUF & TINÓS LTDA – EPP,
inscrita no CNPJ sob nº 07.843.588/0001-94, com sede na Rua Espírito Santo, nº 1.289, Centro – Avaré/SP, no valor global de até R$
11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), objetivando a contratação de prestação de serviços contínuos destinados à impressão
e reprografia corporativa de documentos, por meio de disponibilidade
de equipamentos, incluindo manutenção e todo o material de consumo necessário para produção das impressões, exceto o papel, para
uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, pelo
período de 12 (doze) meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 22 de abril
de 2019.
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 04/2019
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
CONTRATADA: MALUF & TINÓS LTDA – EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços contínuos destinados à impressão e reprografia corporativa de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos, incluindo manutenção e todo o material de consumo necessário para produção das impressões, exceto o papel, para uso da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
VALOR GLOBAL: R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23 de abril de 2019.
REFERENTE: Processo nº 06/2019 – Pregão Presencial nº
03/2019
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

CIRCULAR N º 13/2019-DG
Avaré, 25 de abril de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
29/04/2019 - 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 29 de abril do corrente ano,
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 24/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar
que especifica e dá providências (R$ 5.575.607,67 - Secretaria Municipal da Educação) (c/ SUBSTITUTIVO - Dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 24/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação;
e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emenda)
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
pública a propositura protocolada e lida na Sessão Ordinária de
22/04/2019, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 35/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências (R$ 36.000,00 - SEMADS).

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

114/19 – R.DOMINGOS ROBERTI – 5.004.005-000 – MFSF – LIMPEZA
115/19 – R.ELOIZA HELENA – 4.572.006-000 – JCF – LIMPEZA
116/19 – AL.FRIDA ELZA, 590 – 4.529.048-000 – EHM – SONORIZAÇÃO
117/19 – SITIO AGUA BOA – 28.585 – VBO – ALVARÁ
118/19 – R.DULCE G.CARVALHO – 5.168.007-000 – RPS - LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES :
559/19 – R.ARLINDO P.RAMOS – 4.558.015-000 – VAR - LIMPEZA
787/19 – R.CAETANO LUCHESI – 5.164.011-000 – RBC – LIMPEZA
781/19 – R.MAXIMINA BRISOLA – 4.329.001-000 – JR – LIMPEZA
791/19 – R.PAULO VICENTINI – 5.358.020-000 – DFIORI – LIMPEZA
792/19 – AV.CARLOS RAMIRES – 4.240.011-000 - CARL – LIMPEZA
801/19 – R.EDUARDO CANE FILHO – 4.709.030-000 – JBS – SONORIZAÇÃO
802/19 – R.DISTRITO FEDERAL,1057 – 1.054.010-000 – MJCM - SONORIZAÇÃO
805/19 – R.AMARAL PACHECO,2191 – 3.068.009-000 – LMF – LIMPEZA
810/19 – R.ROSA FIGUEIREDO – 5.173.001-000 – JA – LIMPEZA
811/19 – R.VIRGINIA F.AGOSTINI – 5.212.045-000 – FSC - LIMPEZA
813/19 – R.ZICO DE CASTRO – 3.164.003-000 – LPC – LIMPEZA
831/19 – R.CEARÁ,1005 – 1.065.002-000 – JBO – MURO ARRIMO
869/19 – R.FERNANDO COSTA – 5.034.010-000 – EP – LIMPEZA
875/19 – R. DIAS CINTRA – 5.030.019/20/2019 – AEF – LIMPEZA
881/19 – R.JOÃO AMARO – 5.015.010-000 – BRM – CALÇADA
886/19 – R.SANTA BARBARA – 5.034.001-000 – MJC – LIMPEZA
887/19 – R.CARVALHO PINTO – 5.033.002-000 – MLSS – CALÇADA
888/19 – R.CARVALHO PINTO – 5.026.011/13/14-000 – APA – LIMPEZA
894/19 – R.DONA DORITA,150 – I.006.039-000 – GPO – DEP.IRREGULAR
896/19 – R.MARIA MO.BONAN,141 – I.002.029-000 – EMS – LIMPEZA
898/19 – AV.DONGUINHA MERCADANTE – I.002.0369-000 – ERN - LIMPEZA
901/19 – R.CONCEIÇÃO L. PEREIRA – I.005.0396-000 – LIMPEZA
902/19 – R.CONCEIÇÃO L.PEREIRA – I.005.001-000 – FVD – LIMPEZA
911/19 – R.PIAUI – 1.072.004-000 – VV - CALÇADA
913/19 – R.CEL.JOÃO CRUZ,976 – 3.003.006-000 – AEN – LIMPEZA
914/19 – R.DONA LOLITA – 3.290.006-000 – MLR – SONORIZAÇÃO
914-A/19 – R.ARLINDO P.RAMOS – 4.557.002-000 – EG - LIMPEZA
922/19 – AV. PROGRESSO,155 – F.014.015-000 - LIS – SONORIZAÇÃO
924/19 – R.RAYMUNDO C. SANTOS, 136 – 4.737.014-000 -AMHO - SONORIZAÇÃO
927/19 – R.AMAPA,411 – 3.186.006-000 - CA – MATERIAL NA CALÇADA
928/19 – R.AMAPA,404 – 3.185.013-000 – JT - LIMPEZA
931/19 – R.JOÃO CRUZ – 4.401.031-000 – EAD – LIMPEZA
932/19 – R.MONTE ALTO – 4.170.002-000 – JCL – LIMPEZA
933/19 – R.MONTE ALTO – 4.170.003-000 – LALC – LIMPEZA
934/19 – R.MONTE ALTO – 4.170.004-000 – FKA – LIMPEZA
936/19 – R.MATO GROSSO – 2.010.015-16-17/000 – NP – LIMPEZA
939/19 – R.WASHINGTON LUIZ – 4.318.005-000 – ELS - LIMPEZA
938/19 – TV.BENEDITO P. DE QUEIROZ – 4.318.002-000 – SLGO – LIMPEZA
940/19 – TV.ANTONIO B. PRESTES – 4.319.010-000 – RA – LIMPEZA
942/19 – R.PE.JOSE ANCHIETA -4.3160.43/44-000 – RA – LIMPEZA
943/19 – R.PE.JOSE ANCHIETA – 4.316.045-000 – MARS - LIMPEZA
945/19 – R.PE.JOSE ANCHIETA – 4.316.034-000 – RAJ – LIMPEZA
946/19 – R.PE.JOSE ANCJIETE – 4.316.035-000 – RA – LIMPEZA
950/19 – R.BELA VISTA – 4.137.025-000 – IF – LIMPEZA
952/19 – R.BELA VISTA – 4.140.012-000 – RMP - LIMPEZA
953/19 – R.BELA VISTA – 4.281.004-000 – SALD – LIMPEZA
955/19 – AV.TRES MARIAS – 4.185.004-000 – JP – LIMPEZA
957/19 – AV.CARMEN D. FARIA – 4.368.051-000 – DDJ – LIMPEZA
963/19 – R.CEARÁ,1005 – 1.065.002-000 – RDB – MURO DE ARRIMO
965/19 – R.PE.MAURICIO – 4.156.007-000 – SD – LIMPEZA
966/19 – R.ALBERTO VENDRAMETO – 5.352.016-000 – DFIORI – LIMPEZA
967/19 – R.BRUNO TAMASSIA,2031 – 5.167.009-000 – ALM – SONORIZAÇÃO
968/19 – R.TEN.JOÃO DIAS, 930 – 4.100.002-000 – MG – LIMPEZA
969/19 – R.JULIO RIOS CUNHA – 4.170.035-000 – AA - LIMPEZA
974/19 – R.TIRADENTES,767 – 3.056.002-000 – IMS – SONORIZAÇÃO
975/19 – R.JOSE F. ALBUQUERQUE,270 – 5.360.002-000 – DIFIORI – SONORIZAÇÃO
976/19 – R.D.CARMEN D. FARIA, 4445 – MRS – SONORIZAÇÃO
977/19 – R.JOÃO V. DE MARIA,710 – 3.095.033-000 – AM – SONORIZAÇÃO
980/19 – R.DINAMARCA – 4.213.001-002-000 – MFBS – IMPERMEABILIZAÇÃO
980A/19 – R. DOMINGAS B ALBUQUERQUE,102 – 5.362.001-102 – SONORIZAÇÃO
981/19 – R.TEREZA L. CATIB – 4689001/002-000 – WAFAR – LIMPEZA
981A/19 – R.SÃO CRISTÓVÃO – 2.136.012-000 – EPA – MATERIAL VIA PÚBLICA
982/19 – R.MARIO NAKAMURA,20 – 4.335.003-000 – DM – SONORIZAÇÃO
983/19 – R.FRANCISCO O.SOUZA – 4.709.001-000 – CCJ – LIMPEZA
983A/19 – R.ROMEU BRETAS, 479 – 3.050.005-000 – GVM – SONORIZAÇÃO

984/19 – R.MUNTAHA BU.LOPES,331 – 4.668.001-000 – MLO – SONORIZAÇÃO
985/19 – R.NORBERTO GONÇALVES,815 – 3.302.018-000 – PEI – SONORIZ.
987/19 – R.PE.LINDOLFO ESTEVES,500 – 2.008.008-000 – RAGF – SONORIZ.
990/19 – R,JOSE C. DE SOUZA,265 – 4.515.002-000 – JPM – SONORIZ.
991/19 – R.MANOEL AGUILAR,159 – 4.506.030-000 – LAS – SONORIZ.
992/19 – R.SEME JUBRAN,160 – 3.265.013-000 – FR – SONORIZ.
994/19 – R.DIAMANTINO F.INOCENCIO,595 – 3.031.007-000 – BO – SONORIZ.
996/19 – R.BACIA DO PRATA – F.057.008-000 – JAN – SONORIZ.
997/19 – R.MARIA J.P.MACHADO,654 – 2.126.001-000 – AF – SONORIZ.
999/19 – R.NORBERTO GONÇALEZ–ECM–VEÍCULO ABAND. PLACAS
CTB 2775
1.001/19 – R.CAETANO LUCHESI F. - VEÍCULO ABAND. PLACAS BLZ-3342
1002/19 – R.CAETANO LUCHESI F. - ESM – VEÍC.ABAND. PLACAS JMZ 2103
1003/19 – R.CAETANO LUCHESI F. - DM – VEIC. ABAND. PLACAS BUR 9724

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

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares
e Suplentes para Reunião Extraordinária que ocorrerá no dia
24/04/2019 (quarta-feira) às 08h30min na Sala dos Conselhos na
SEMADS, situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Deliberação da L.D.O.;
* Outros assuntos.
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 22 de abril de 2019.
Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 36 - Reunião Ordinária do CMPD de 13 de
dezembro de 2018

Às dezenove horas e quinze minutos do dia 13 de dezembro de 2018, à Rua
dos Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão
gratuita da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos
de Avaré – AREA, teve início a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho
Municipal do Plano Diretor, constatando a presença dos seguintes conselheiros titulares e seus suplentes: Antonio Alves Nunes Sobrinho, Cirene Gomes
de Moraes, Ciro Piagentini Cruz, Homero Pazzini Filho, João Paulo Pereira
Tristão, Marcelo Bannwart, Maria José da Cunha, Paulo Henrique Ciccone,
Rodrigo Carvalho Vilela, Ronaldo Adão Guardiano, Sueli Alves Nunes, e a
presença da população Gerson Camara Filgueiras, Paulo Airton Froio, conforme lista de presença. Abrindo a reunião o Presidente do CMPD, Paulo
Henrique Ciccone, agradeceu a presença de todos e após os cumprimentos
iniciais, em ato contínuo, pediu ao secretário que fizesse a leitura das justificativas de ausências dos Conselheiros Sr. Francisco Fernandes Pinto Neto
e seu suplente Sr. José Geraldo Dias Barreto, Sr. João José Dalcim e seu suplente Sr. Lambertus J. A. M. v H. Heijmeijer, Sra. Angela Golin e seu suplente
Sr. Cristiano Gomes Banin, as quais foram aceitas pelo plenário; na sequência procedeu-se com a leitura da ata reunião anterior, a qual foi aprovada por
unanimidade. Em continuidade aos trabalhos seguindo a pauta, o Processo
306/2018 (Interessada: Maria Olindina de Medeiros, Assunto: Desdobro de
lote Vila Martins II), foi apresentado pela Relatora Sra. Cirene Gomes, a qual
foi favorável ao pedido, tendo o processo acompanhado o parecer do GTA;
ao ser submetido ao Plenário, o processo em questão foi aprovado, sendo
deferido o pedido de desdobro; antes de iniciar a apresentação do próximo
processo, o Conselheiro Sr. Ciro Piagentini Cruz, fez um questionamento em
relação aos desdobros, e foi constatado que o processo em questão, por
conter inscrições cadastrais independentes, deveria ser aprovado pela Prefeitura Municipal, não havendo a necessidade de deliberação do Conselho,
em cumprimento ao parágrafo 2º do Art. 60 da LC 213/16. Na sequência o
Processo 307/2018 (Interessada: Marisa Félix, Assunto: Desdobro de lote
Rua Dr. Félix Fagundes), foi apresentado pela Relatora Sra. Cirene Gomes,
a qual foi favorável ao pedido, tendo o processo acompanhado o parecer
do GTA; ao ser submetido ao Plenário, o processo em questão foi aprovado
por unanimidade, sendo deferido o pedido de desdobro. O Conselheiro Sr.
Marcelo Bannwart, sugeriu fazer um ofício à Secretaria de Planejamento,
orientando sobre as situações de desdobro, que são dispensadas de deliberação do CMPD. Na sequência o Conselheiro Sr. João Paulo P. Tristão, fez
um esclarecimento sobre o Processo 302/18 antes de apresentá-lo, pois o
Processo em questão por sugestão do GTA foi desmembrado, tornando-se
os Processos 302/18 (São Rogério III) e 313/18 (São Rogério IV), havendo
a necessidade de supressão de páginas em um processo para inclusão no
outro, ficando registradas as informações no termo de abertura do Processo
313/18, oriundo do 302/18; após os esclarecimentos, foi feita a leitura do
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relatório do Processo 302/18 (Interessado: Alvaro Antonangelo, Assunto: Inserção de área rural em perímetro urbano São Rogério III), durante a leitura
do relatório, foi apresentado o mapa da área e as soluções propostas em
relação à mobilidade urbana, além de outros aspectos pertinentes ao caso.
Foi sugerido pelo Conselheiro Sr. Rodrigo Vilela a colocação no relatório de
que os lotes destinados à exploração comercial, fossem classificados como
ZM-2, a sugestão foi incorporada ao relatório; e após todas as discussões o
Processo 302/18 foi aprovado unanimemente pelo Plenário. Na sequência,
devido à conexão dos relatórios, o Processo 313/18 (Interessado: Alvaro Antonangelo, Assunto: Inserção de área rural em perímetro urbano São Rogério
IV), foi apresentado ao Plenário e devido às características serem semelhantes ao Processo anteriormente discutido, exceto pelo zoneamento proposto,
o mesmo foi submetido ao Plenário, sendo aprovado por unanimidade. Foi
feito um questionamento pelo Conselheiro Sr. Rodrigo Vilela em relação ao
fracionamento do Processo, sendo esclarecido pelo Presidente do Conselho,
que a divisão do Processo 302/18, gerando o Processo 313/18, se deu devido à um pedido do interessado e por sugestão do GTA. A Conselheira Sra.
Cirene Gomes, fez uma observação em relação à demarcação do perímetro
urbano, pois tal ação facilitaria o trabalho do Conselho na identificação do
que encontra-se dentro ou fora do perímetro urbano. Em continuidade aos
trabalhos, o Conselheiro Sr. Rodrigo Vilela, fez a leitura do relatório referente
ao Processo 295/2018 (Interessado: Pacaembu, Assunto: Inserção de área
rural em perímetro urbano, gleba da Fazenda Santa Tereza) durante a leitura
do relatório, foi mostrado no mapa a área em questão, e após a leitura do
relatório, houve uma discussão em relação à mobilidade e a dotação de marginais ao empreendimento, informação que foi complementada ao relatório;
concluída as discussões o Processo foi submetido ao Plenário e aprovado
por unanimidade. Encerrada a discussão de todos os Processos, o Presidente sugeriu ao Plenário, a realização de uma Audiência Pública, seguida
de uma Reunião Extraordinária no recesso, para dar continuidade aos trabalhos realizados, ficando agendada para o dia 16 de janeiro de 2019, com a
concordância de todos os Conselheiros. Foi aberto pelo Presidente o uso da
palavra aos convidados, na qual o Sr. Paulo Totaro, fez o uso para protocolar
um pedido de reclassificação de área; entretanto foi alertado que tal ação,
seria somente permitida na alteração do Plano, que ocorrerá em 2019 após
a análise de todas as matérias necessárias às alterações do Plano Diretor.
Continuamente o Sr. Gerson Câmara, fez o uso da palavra, para explanar
sobre uma área contigua ao Loteamento Mario Emilio Bannwart, e ressaltar
que foi feito um extenso estudo sobre a drenagem da área em questão e que
o pedido, juntamente com o estudo foi protocolado junto à Prefeitura Municipal, aos cuidados do Plano Diretor, para análise e deliberação. Finalizada
a pauta de todos os assuntos a serem discutidos e, sendo que, o uso da palavra foi encerrado, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou
os trabalhos às 21h17 em conjunto com o 1º Secretário João Paulo Pereira
Tristão, que relato, subscrevo e assino, em conjunto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE
PRESIDENTE CMPD

gos da Inclusão” e a importância do mesmo, da indicação Empresas que se
destacam, funcionários entre outros e também que se forme uma comissão
para a criação e indicação do mesmo neste Biênio.A reunião foi finalizada
nos apresentando a nova conselheira Zartarcy Zanluchi representando a deficiência visual, foi um momento de extrema emoção e interação, visto ela
ser a todos nós um grande exemplo de força e vontade de viver. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h45 e a ata foi lavrada por
mim, Priscila Amicci, na qualidade de Secretária que será assinada por todos
os presentes acima nominados e referenciados.

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal do Idoso – CMI

Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 30/04/2019 às 09:00
na Sala de Reuniões do Conselho, na Rua Piauí, nº 1.388, Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata Anterior;
* Conferencia Municipal do Idoso;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 26 de Abril 2019.
Cíntia Brisola
Presidente do CMI

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

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

JOÃO PAULO P. TRISTÃO
1º SECRETÁRIO CMPD

Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Lei de criação n°0090/2009

Ata n°141/2019

Aos 11 dias do mês de Abril do ano de 2019, as 09 h 15 minutos, inicia-se
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes os conselheiros relacionados conforme a lista de
presença devidamente assinada. Faltas injustificadas: Diretoria Estadual de
Ensino, Semads. A reunião foi aberta pela Sra. Joyce Ferreira da Silva, e logo
após a senhora Priscila Amicci Secretária do CMDPD iniciou a leitura da Ata
da reunião extraordinária para a aprovação dos conselheiros. A ata foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os ofícios recebidos e neste constava a
resposta do ofício da CPA concernente a fiscalização da falta de acessibilidade nos prédios dos Supermercados Pinheirão dos bairros Jardim São Paulo
e Bonsucesso, a Presidente da CPA nos esclareceu que a comissão fiscaliza
prédios públicos, quanto aos privados conta com o apoio do CMDPD para
que o texto encaminhado pela CPA ao Poder Executivo seja analisado e
regulamentado o quanto antes para poderem executarem as sanções cabíveis. A psicóloga Carolina foi apresentada ao conselho como representante
da Deficiência Intelectual. A presidente do conselho Sra Joyce mencionou a
grande dificuldade que está passando trazer para nossas reuniões a presença de um representante da Diretoria de Ensino, foi agendado um horário com
a Sra Lucimeire, como a mesma encontra-se em férias sua coordenadora
remarcou o horário agendado com a Presidente do conselho, para que a
Diretoria seja devidamente representada nas reuniões mensais. A Sra Joyce
também pediu ajuda aos outros conselheiros para auxiliá-la no quesito visita
as entidades que atendem as pessoas com deficiência, e a conselheira Carolina se dispôs a ajudá-la. Quanto ao censo da Educação Especial terá de
criar uma comissão especial para a avaliação dos questionários, a senhora
Priscila reiterará as Escolas que ainda não responderam os questionários.
Como o ano tem passado muito rápido e o calendário é seguido por datas
e eventos de inclusão social entre outros, foi mencionado pela Sra Joyce
sobre os Jogos adaptados onde a Sra Josana a Responsável Técnica pela
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência explicou que tais Jogos
fazem parte do Calendário da Secretaria dos Esportes que ocorrerá de 21 á
28 de Agosto e que a parte que cabe a Secretaria dos Direitos da Pessoa
Com Deficiência já foi providenciada, que é a alimentação dos participantes.
Foi passado que os Jogos acontecerão no Ginásio de Esportes “Kim Negrão”
,percebendo a não acessibilidade do local o conselho achou por bem Oficiar
o Sr Secretário dos Esportes Leonardo Ripolli com Cópia ao Sr Prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre, sugerindo que o Mesmo seja na APAE local
adaptado, visto tratar-se de jogos Inclusivos e não Competitivos. Foi citado
ao conselho pela Sra Josana sobre este ano ser realizado o prêmio “ Ami-

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01- Comunicado - Lavratura de Auto de Infração
AIF Nº 506 de 15/04/2019
Interessado: Samir Jorge Saab CPF 218.817.688-03
Endereço - Rua Jacirendi nº 391, São Paulo /SP
O(a) infrator(a) poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de
Infração no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua ciência,
perante a Vigilância Sanitária de Avaré, situada na Rua Paraíba
nº 1079 - Centro Avaré/SP, CEP 18.700-110, local onde deve ser
protocolado as razões da defesa. Conforme a legislação sanitária
em vigor, na ausência de defesa será lavrado o Auto de Imposição
de Penalidade.
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Avaré confirma
presença nos Jogos
Regionais do Idoso

ESPORTES

Equipes de basquete
de Avaré jogam pela LBC
neste final de semana
Primeiros jogos da 5ª rodada
acontecem em casa

De 1º a 4 de maio, Avaré vai participar dos Jogos Regionais dos Idosos (JORI), em Sorocaba,
representada pelas equipes da melhor idade nas
modalidades de atletismo, bocha, buraco, dominó, truco, natação e vôlei adaptado feminino.
A delegação avareense será integrada por 40
pessoas, entre atletas, técnicos e pessoal de apoio.
O JORI é organizado pela Secretaria Estadual
de Esportes. A proposta é valorizar e estimular
a prática esportiva como fator de promoção de
saúde e bem-estar, resgatando a autoestima
para melhor convívio social dos idosos residentes no Estado de São Paulo.

Segunda rodada da
Copa Bugrinho de
Futsal será na AAA
Acontece neste sábado, 27, a partir das 08h30,
a segunda rodada da Copa Bugrinho de Futsal, no
Ginásio de Esportes “Oswaldo Brito Benedetti”, na
Associação Athlética Avareense (AAA).
O torneio que no ano passado se chamava
“Copa Futuro” ganhou este ano o nome do seu
idealizador, Benedito da Silva, o popular Bugrinho, que há 30 anos está à frente da organização de torneios de futsal no município.
Confira os horários dos jogos:
8h30 - Avaré x Proj. Paineiras Jovem sub 16
9h00 - Avaré x Proj. Paineiras Jovem sub 14
09h30 - Avaré x Proj. Paineiras Jovem sub 10
10h00 - Avaré x Proj. Paineiras Jovem sub 12
13h30 - AAA x Taquarituba sub 14
14h00 - AAA x Taquarituba sub 10
14h30 - AAA x Taquarituba sub 12

Neste final de semana, as equipes do projeto
Cestinhas do Futuro da Associação dos Amigos do
Basquetebol de Avaré (AABA) jogam a 5ª rodada
da Liga de Basquete Centro-Oeste Paulista (LBC),
temporada comemorativa aos 20 anos da associação.
Na manhã deste sábado, 27, o basquetebol feminino enfrentará Paraguaçu Paulista nas categorias sub-13 e sub-17, a partir das 10 horas. À tarde,
às 14h, estreiam na competição os times sub-14 e
sub-17 masculino contra a cidade de Jaú. As partidas serão disputadas no Ginásio Municipal “Tico
do Manolo”, na Brabância.
Já no domingo, 28, as equipes masculinas das
categorias adulto e sub-17, bem como o sub-13
feminino, viajam para Araçatuba onde jogam também pela LBC. A categoria adulto faz sua estreia no
torneio.
Novo material
Com objetivo de melhorar a qualidade e o ren-

dimento do time de basquete, na tarde de terça-feira, 23, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) fez a entrega de bolas para o técnico da
equipe, o professor Polenta.
O novo material é aprovado pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) e é o mesmo tipo
usado na NBB (Novo Basquete Brasil) e em jogos
de Federação Paulista de Basquete.
A SEME informa que em breve serão cedidos
novos materiais para as equipes de natação, futebol e futsal.

Etapa do Campeonato Paulista de
Karatê acontece neste sábado
Evento deve receber atletas de todo
o Estado em diversas categorias
Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(SEME), a Estância Turística de Avaré recebe neste sábado, 27,
uma etapa da classificatória do Campeonato Paulista de Karatê.
O evento organizado pela Federação Paulista de Karatê (FPK)
é realizado no Ginásio Municipal “Kim Negrão”, a partir das 8
horas.
Cerca de 300 atletas de todo o Estado devem participar do
torneio em diversas categorias, a partir dos 5 anos, no masculino
e feminino. A entrada é franca, sendo possível colaborar com 1
kg de alimento não perecível.
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EDUCAÇÃO

Inscrições para fórum de Educação
Inclusiva terminam neste sábado
Evento gratuito acontece em
maio no Palazzo Garibaldi
Avaré sediará no dia 24 de maio o 1º Fórum Regional de Educação Inclusiva. São esperadas 1.200
pessoas no evento que acontece no Espaço Palazzo Garibaldi (Avenida Donguinha Mercadante, nº
350, Jardim Paineiras), incluindo professores, dirigentes e estudantes de toda a região.
As inscrições, gratuitas, vão até este sábado, 27 de
abril, no site http://www.foruminclusaoavare.com.
“A presença de relevantes nomes da produção
científica nacional sobre Educação Especial é parte
dos esforços da Secretaria Municipal da Educação
para ampliar a qualidade da educação oferecida aos
alunos com deficiência, somente possível através da
ampliação do diálogo entre Educação Básica e Ensino
Superior”, ressalta a responsável pela pasta.
Conferencistas
A primeira conferência será ministrada pela pedagoga Anna Augusta Sampaio de Oliveira, que
atua no Programa de Pós-Graduação em Educa-

Andréa Rizzo Santos

Anna Augusta Sampaio de Oliveira

ção da Unesp de Marília e é responsável pela criação e implantação do Referencial de Avaliação na
Área da Deficiência Intelectual (RAADI) na capital
paulista, tida como referencial nacional na reflexão
sobre escolarização da criança com deficiência no
contexto regular de ensino.
Em seguida, falará a terapeuta ocupacional
Andréa Rizzo Santos, que atua na Residência Integrada Multiprofissional da Faculdade de Medicina

SAÚDE

Sadao Omote

de Marília. Ela se tornou referência no estudo do
Currículo Funcional Natural para Crianças com Autismo.
O fórum será encerrado pelo psicólogo Sadao
Omote, considerado um dos principais nomes na
área da reflexão sobre Educação Especial, Família
e Inclusão Escolar. É autor de centenas de publicações que, juntas, constituem um acervo científico
sobre o tema.

Dia D da vacinação contra a gripe
acontece no dia 4 de maio
A Secretaria Municipal da Saúde promove no
sábado, 4 de maio, o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe).
Além de pessoas a partir dos 60 anos, estão
no público-alvo crianças de 6 meses a menores
de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres com
filho recém-nascido), trabalhadores da saúde,
professores de escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas, (com receita ou autorização médica), policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.
O paciente deve apresentar carteira de vaci-

nação, RG, CPF e Cartão SUS.
Serviço
A imunização gratuita acontece das 8 às 17 horas nas unidades de saúde do Ipiranga, Bonsucesso, Brabância, Vera Cruz, Cecílio Jorge Netto (Brasil
Novo), Fernando Hirata (Duílio Gambini), Dante
Cavecci (Paineiras), Dr. Carlos Bandeira (Paraíso),
João Ortiz (Plimec), Flávio Negrão (Vila Operária),
João Carvalho (Santa Elizabeth) e Roberto Felisberto (Mário Bannwart).
No posto da Barra Grande, o atendimento ao
público vai das 8 às 11 horas.
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TURISMO

Projeto da Prefeitura pretende
regulamentar provas com animais
Matéria enviada à Câmara
busca fomentar turismo
ligado a eventos esportivos,
além de assegurar bem-estar
de equinos e bovinos
A Prefeitura de Avaré protocolou na tarde de
quinta-feira, 25, um projeto de lei que regulamenta

a realização de provas esportivas com equinos e
bovinos no âmbito municipal.
Com isso, a municipalidade espera voltar a ser
palco da prova do laço de bezerro e do laço em
dupla, modalidades existentes em eventos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto
de Milha (ABQM) que foram suspensas por uma
ação civil pública que tramita na 1ª Vara Cível de
Avaré.
A matéria enviada à Câmara também assegura
o bem-estar animal, uma vez que obriga a fiscaliza-

CULTURA

BuZum! estaciona nos
dias 29 e 30 em Avaré
Nos dias 29 e 30, é a vez de Avaré receber
o espetáculo “Curumim”. Com realização do
Ministério da Cidadania, do Instituto CCR e
apoio da Prefeitura de Avaré, a encenação é
idealizada pelo BuZum!, companhia de teatro
de bonecos sobre rodas que circula por todo o
Brasil levando a magia do palco para alunos de
escolas públicas.

O espetáculo aborda a cultura indígena, os costumes desse povo e a relação deles com a fauna e
flora regional brasileira.
A apresentação ocorrerá na Escola Municipal
“Salim Antonio Curiati”, que fica na Rua Antônio
Ferreira Inocêncio, nº 394, Bairro Vila Martins II.
Com duração de 20 minutos, haverá sessões
às 9h, 9h40, 10h20, 11h, 13h30, 14h10 e 14h50.

ção com o objetivo de coibir eventuais maus tratos.
Dessa forma, o Executivo pretende fomentar turismo local, levando em conta a tradição da estância
em exposições agropecuárias, enquanto resguarda
a integridade física dos animais que participam das
provas esportivas, garantindo a segurança jurídica
para organizadores e afastando dúvidas que possam gerar questionamentos judiciais.
Com a aprovação do projeto, o município terá
regulamentação através de lei a respeito da matéria, o que até então não existia.
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EVENTO

Pesquisadora ministra palestra gratuita sobre
dificuldade de leitura no Centro Cultural
Exposição da escritora Anna Lou
Olivier acontece na sexta-feira, 3
de maio, às 19 horas
A escritora Anna Lou Olivier ministra a palestra
“Dificuldades de Leitura” na sexta-feira, 3 de maio,
às 19 horas, no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”.
A entrada é franca. O interessado é convidado
apenas a doar ração e outros itens que serão destinados a instituições que cuidam de animais abandonados em Avaré.
Na oportunidade, a multiterapeuta lança ainda
o livro “Dislexia, Dislexia Adquirida e Disgrafia”. Os
exemplares também podem ser adquiridos antecipadamente pelo telefone (14) 9 9774-6933 (falar
com Guma Castellucci).
Trajetória
Olivier estuda o tema desde que foi vítima de
um afogamento na juventude. O incidente que
quase a incapacitou levou a especialista a desenvolver o conceito Dislexia Adquirida, entre outras
contribuições no campo da saúde.
Suas conclusões já foram publicadas em revis-

tas especializadas e reconhecidas no meio científico e acadêmico.
Atualmente, ela viaja o Brasil e o mundo sem
patrocínio, divulgando o resultado de seus estudos, que focam na superação desse tipo de limita-

CULTURA

ção, apenas com os recursos obtidos com a venda
de seus livros, segundo sua assessoria.
O Centro Cultural “Esther Pires Novaes” fica na
Rua Ceará, nº 1507. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone (14) 3733-7869.

ProAc traz piano e voz de São Yantó
e Chicão ao Largo São João
Evento gratuito acontece
neste sábado, 27
A Secretaria Municipal da Cultura, através
do ProAC (Programa de Ação Cultural do governo do Estado), promove neste sábado, 27, a
partir do meio-dia, no Largo São João, o espetáculo de piano e voz dos músicos São Yantó
e Chicão.
O evento, gratuito, terá um repertório que

mistura gêneros musicais com interpretação de
sucessos de nomes consagrados e de jovens compositores da MPB.
Desde 2014, a dupla circula pelos palcos do
Brasil. Intimista e, ao mesmo tempo, intenso e vigoroso, o duo dedica-se especialmente à criação
de arranjos para obras do cancioneiro brasileiro. A
parceria entre os músicos iniciou-se em 2006, período em que ambos eram alunos do curso de Música Popular na Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp).
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LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/19 – PROCESSO Nº. 119/19
Objeto: Credenciamento de Leiloeiro para preparação, organização e condução de Leilões Públicos, conforme edital.
Data de Encerramento: 30 de maio de 2019 às 09:30 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de maio 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, 26 de abril de 2.019 – Érica Marin Henrique –
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/19 – PROCESSO Nº. 121/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de roçadeiras para a Secretaria Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 10 de maio de 2.019 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de maio 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, 26 de abril de 2.019 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/19
PROCESSO Nº 099/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição e instalação de Parque “Playground” em madeira
para a CAIC.
Data de Encerramento: 10 de maio de 2.019 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de maio de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14)
3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2.019 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/19 – PROCESSO N° 116/19
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao Anexo I – Folheto Descritivo, referente o Edital do Pregão em epígrafe, motivo pelo qual, a Senhora OLGA MITIKO HATA,
Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA
a rerratificação nos termos a serem conferidos no site: www.avare.
sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 10 de maio de 2.019,
às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de abril de 2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e 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 BARRA DO TURVO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP, objetivando o registro de preços para eventual aquisição futura de feijão
carioquinha para a merenda escolar e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao Pregão Presencial
nº. 030/19 – Processo nº. 075/19. Homologado em: 11/04/2019.
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
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A objetivando a contratação de
empresa especializada para fornecimento de seguro de veículos
do SAMU, relativa ao Pregão Presencial nº. 036/19 – Processo nº.
082/19. Homologado em: 11/04/2019.
Pregão Presencial nº. 044/19 – Processo nº. 097/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 044/19 à empresa JOICE
ARIANA SCHIMIDT 32856716881, objetivando o registro de preços
para eventual aquisição futura de hortifrutis para atender aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2.019
– Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 046/19 – Processo nº. 100/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 046/19 à empresa GARROTE & DA SILVA LTDA EPP, objetivando a aquisição de caixas de
arquivo morto para o Departamento de Contabilidade. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2.019 – Itamar de Araújo
– Secretário Municipal de Fazenda da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 030/19 – Processo nº. 075/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI EPP
Valor Global: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de feijão
carioquinha para a merenda escolar e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 11/04/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº. 044/19 – Processo nº. 097/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: JOICE ARIANA SCHIMIDT 32856716881
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de hortifrutis para atender aos equipamentos da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social
Valor: R$ 64.753,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta
e três reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/04/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 036/19 – Processo nº. 082/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de seguro de veículos do SAMU.
Valor Global: R$ 2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/04/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº. 046/19 – Processo nº. 100/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GARROTE & DA SILVA LTDA EPP
Objeto: Aquisição de caixas de arquivo morto para o Departamento
de Contabilidade
Valor: R$ 9.160,00 (nove mil, cento e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 26/04/2.019

TERMO DE ALTERAÇÃO

Considerando a ata de registro de preços da empresa SARTORI E
SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, referente
a Ata de Registro nº 028/19 do PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/19
– PROCESSO N° 003/19, assinados pelo Senhor Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré e pela empresa deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
Item 01 (…) MARCA: ITAPEL(…)
Agora se leia:
Item 01 (…) MARCA: DATAPEL(…)

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/18 – PROCESSO N° 477/18 (Contrato n°
575/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa L. M. LEÃO CONSTRUTORA ME, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para
execução da obra de construção de sanitários públicos acessíveis
na Praça da CAIC, com prorrogação do prazo de vigência até 04
de junho de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/18 – PROCESSO N° 529/18 (Contrato n°
612/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e empresa VIAPIANNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, objetivando o fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da obra de cobertura da quadra esportiva na Vila Esperança
– Rua Alicio Ferrari, com prorrogação do prazo de vigência até
13 de junho de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de
Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/18 – PROCESSO Nº 180/18 (Contrato nº 135/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Senhor
CLODOALDO APARECIDO MUNHOZ, objetivando a locação de imóvel para instalação do Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS I, com prorrogação do prazo até 08 de maio de 2.020, no valor
global de R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil, seiscentos reais). Adriana
Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/18 – PROCESSO Nº 182/18 (Contrato nº 181/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa BONAIDE RUY DE OLIVEIRA 03956111800, objetivando
o gerenciamento do projeto “Viva o Largo São João”, com prorrogação do prazo até 16 de maio de 2.020, no valor global de R$
118.000,00 (Cento e dezoito mil reais). Diego Beraldo – Secretário
Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/18 – PROCESSO Nº 096/18
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto à Publicação do Termo de Prorrogação e Supressão do
Pregão Presencial supracitado, no Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré publicado em 18/04/2.019 e no Diário Oficial do
Estado no dia 19/04/2.019, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
(...)
Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 2.824,70 (dois mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e setenta centavos), que corresponde a aproximadamente 0,21% (zero vírgula vinte e um por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão.
(...)
AGORA SE LEIA:
(...)
Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 564.940,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais), que corresponde a
aproximadamente 42% (quarenta e dois por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão.
(...)

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/19 – PROCESSO N° 092/19, que tem por objeto o registro de preço para futura aquisição de insumos para manutenção
e utilização de bomba de insulina para atender Mandado Judicial,
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte, da Lei nº8.666/93,
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em:
18/04/2.019. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/19 – PROCESSO Nº. 004/19, objetivando o registro
de preços para eventual aquisição futura de gás para a Semads e
seus equipamentos, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogada em: 16/04/2.019. Adriana Moreira Gomes – Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 022/19 – PROCESSO Nº. 053/19, objetivando o registro de preços
para eventual contratação futura de empresa para serviços de aferição, ensaio, selagem e manutenção em tacógrafos, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 22/04/2.019. Josiane
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/19 – PROCESSO Nº. 087/19, objetivando a contratação de empresa para aquisição e manutenção de câmeras para
escolas e creches, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Revogada em: 22/04/2.019. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
– Secretária Municipal de Educação.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/19 – PROCESSO Nº. 111/19, objetivando a aquisição
e instalação de dispositivos de segurança para o SAI 1, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 23/04/2.019.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
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JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de repelente ultrassônico de
pombos, pardais e maritacas, tal quebra de ordem se faz necessária para instalação na Piscina Municipal.
Fornecedor: D. A. B. Pereira Repelentes
Empenho(s): 3003/2019
Valor: R$ 1.050,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes e lazer
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 aulas de violão nas Oficinas Culturais
“José Reis Filho”.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s): 4026/2018
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 26 de Abril de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de água mineral, tal quebra
de ordem se faz necessária para atender ao gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Esther Maria Teresa Moltzheim Me
Empenho(s): 6252/2019
Valor: R$ 303,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aulas de canto coral e teclado nas Oficinas Culturais José Reis Filho.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 3395/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços prestados com aulas de Teatro
nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem cronológica se faz necessário para atender os Projetos de Arte e Cultura.
Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 5570/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da Cultura

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 aulas de dança infantil, juvenil e melhor
idade para a Secretaria da Cultura.
Fornecedor: Igo de Oliveira Brito
Empenho(s): 319/2019
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da Cultura
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 refeições tipo marmitas,
tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria
Municipal de Turismo.
Fornecedor: J. G. Rocha F. Silva Refeições Me
Empenho(s): 5740/2018
Valor: R$ 2.572,55
Avaré, 26 de Abril de 2019
GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Turismo
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de maestro de
banda marcial municipal nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”,
realizadas no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”.
Fornecedor : João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s): 5741/2018
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da Cultura

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 suplemento alimentar para
o Programa Nutricional, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Comercial 3 Albe Ltda
Empenho(s): 2431, 4891/2019
Valor: R$ 3.663,20
Avaré, 26 de Abril de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de remoção de postes na Av. Santa Bárbara, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender
a Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes.
Fornecedor: Companhia Jaguari de Energia
Empenho(s): 6461/2019
Valor: R$ 24.138,43
Avaré, 26 de Abril de 2019
ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes
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 agulhas para canetas de
insulina, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: CQC – Tecnologia em Sistemas Diagnósticos Ltda
Empenho(s): 2372/2019
Valor: R$ 842,72
Avaré, 26 de Abril de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publicidade Ltda.
Empenho(s): 6225, 6246/2019
Valor: R$ 261,60
Avaré, 26 de Abril de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de renovação de assinatura do Jornal Folha
de São Paulo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender a Secretaria Municipal da Cultura.
Fornecedor: Empresa Folha da Manhã S/A
Empenho(s): 6074/2019
Valor: R$ 1.131,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da Cultura

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 consulta médica de ginecologista, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Ana Paula Dalcim
Empenho(s): 533/2018
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 26 de Abril de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 169/2019
Valor: R$ 21.812,16
Avaré, 26 de Abril de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de redes de proteção esportiva
para o Ginásio Municipal Kim Negrão e Tico do Manolo, tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer.
Fornecedor: Carolina Biaggi Esplendor dos Santos
Empenho(s): 17769/2018
Valor: R$ 3.380,54
Avaré, 26 de Abril de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publicidade Ltda.
Empenho(s): 6251/2019
Valor: R$ 1.002,80
Avaré, 26 de Abril de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
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DECRETOS
Decreto nº 5.467, de 25 de Abril de 2019.

Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do Adicional
de Qualificação aos Profissionais da Educação Básica, previsto no
artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º,
ambos da Lei Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I,
do artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei
Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decreto Nº
3.585 de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de Qualificação aos profissionais da Educação Básica estáveis e em efetivo e
integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,
CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória
apresentada pelos Profissionais da Educação Básica,
CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar
Nº 216, de 03 de maio de 2016, somente serão aceitos cursos presenciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria Municipal de Educação
ou órgãos e instituições indicados e homologados pela SME,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão do Adicional de Qualificação, de acordo com a somatória de horas apresentadas nos certificados analisados, os profissionais abaixo discriminados.

PORTARIA
Portaria nº 9.756, de 18 de Abril de 2019.

(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento
dos Profissionais da Educação Básica.)

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de maio de
2019, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de Abril de 2019.
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

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 maio 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 18 de Abril de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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CULTURA

Dirigentes elogiam
MASP pela mostra
“Djanira: a memória
de seu povo”
Exposição resgata obra da
importante pintora avareense
que morreu há 40 anos

Largo São João será palco
do “1º de Maio com Arte”
Evento com várias atrações
acontece em meio à
2ª edição da Feira do Livro
Promovido pela Secretaria Municipal da Cultura, o “1º de Maio com Arte” terá suas atrações concentradas no Largo São João a partir das 13 horas
da próxima quarta-feira, feriado nacional do Dia do
Trabalhador.
A exemplo de 2018, o evento também será realizado simultaneamente com a Feira do Livro, que
já acontece na praça.
“Para este ano fizemos parcerias e teremos,
além de mostras e oficinas, alguns serviços gratuitos. Que todos se sintam convidados para as diversas atividades artísticas em meio ao ambiente
em que a leitura é a maior motivação”, afirmou o
secretário da Cultura.
Programação
Por meio de parceria, a Supera vai apresentar jogos lúdicos para favorecer a ginástica cerebral. Já a
equipe Slack Move promoverá oficina de slackline

(esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos) para todas as idades.
Além disso, a Casa de Artes e Artesanato instala barraca com produtos artesanais e a Associação
Avaré de Antigomobilismo (Aavant) vai expor alguns de seus carros antigos do acervo do Museu
do Automóvel.
Também estão previstas apresentações de
violão, teclado e dança pelos integrantes das
Oficinas Culturais “José Reis Filho”. Já o artista
Airton Vieira exibe suas telas e faz pinturas durante o evento.
O público poderá retirar livros gratuitamente da
Geladeiroteca, enquanto outra unidade será decorada durante o evento pelo pintor José Eduardo
Grassi.
Por sua vez, a equipe do Museu Municipal “Anita Ferreira De Maria” promove mostra de fotos antigas e fará a divulgação e a venda de livros sobre
a história da cidade.
O Coral de Libras, mantido pela Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, também confirmou apresentação, bem como a Banda Marcial
Municipal, que vai animar a festividade no encerramento.

Representando Avaré, dirigentes do setor
cultural visitaram na terça-feira, 23, a mostra
“Djanira: a memória de seu povo”, em cartaz no
Museu de Arte de São Paulo (MASP).
Trata-se da primeira grande exposição dedicada à obra da pintora nascida em Avaré desde
seu falecimento há 40 anos, que inclui telas de
todos os períodos de produção da artista, dos
anos 1940 ao final da década de 70.
“Em nome do povo de Avaré, terra natal da
admirável Djanira, temos o prazer de expressar
ao MASP a nossa gratidão pela excelência do
trabalho produzido nessa mostra comemorativa. A vida e a obra da genial pintora avareense
estão sendo vistas pelo público que assim pode
reconhecer a rica contribuição que ela deu à
cultura do Brasil nos seus traços coloridos”, diz
o ofício do prefeito entregue a Isabella Rjeille
e Rodrigo Moura, responsáveis pela exposição.
“Djanira: a memória de seu povo” pode ser
visitada até 19 de maio e traz retratos e autorretratos e obras com temáticas sobre festejos
populares, trabalhadores, religiosidade afro-brasileira e católica e os indígenas Canela do
Maranhão, além de paisagens brasileiras.

