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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES 
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 26 

de MARÇO de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ROBSON ALVES BARBOSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LEONARDO SODRE ASSIS.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, para que através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, considerando a Lei nº2077/2017 e o Projeto de Lei nº 31/2018, 
para que determine a mesma a enviar a esta casa de Leis informa-
ções acerca dos valores do repasse ao Educandário Santa Maria, que 
seguem: 1-Qual o motivo do aumento do valor do repasse? 2-Por que 
existe diferença no aumento do valor do repasse dessa em relação 
às outras entidades? 3-Qual a atividade da entidade em questão? A 
quem serão dados atendimentos? 4- Quem é o provedor responsável 
por ela?

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor 
competente, para que nos informe, a rubrica a qual prevê a dotação 
orçamentária para construção do ARENÃO, segundo palavras do pró-
prio secretário de Turismo Geraldo Barros Neto.
-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 o projeto de 
Drenagem do “Arenão” e seu cronograma de realização.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre e a CPFL (Companhia 
Luz e Força Santa Cruz) por meio do setor competente, para que no 
informe, se alguma antena de comunicação instalada em território mu-
nicipal, têm seu consumo de energia arcado pela Prefeitura de Avaré. 
Caso a resposta seja positiva que forneça os nomes dos veículos de 
comunicação das respectivas antenas, assim como seu custo mensal 
para os cofres públicos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que no informe, quais são as antenas de 
meios de comunicação que suas respectivas manutenções são de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que no informe, quais são as obras que estão 
paradas no Município e as justificativas para que as mesmas não 
estejam prosseguindo.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Avaré, 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor com-
petente, realize estudos no sentido de implantar sinalização viária 
em toda a extensão da Avenida Madre Paulina, de modo que os 
condutores que por ali trafegam possa ser informados da veloci-
dade máxima permitida no local, que se trata de uma via de mão 
dupla e se possível a instalação de lombadas ou sinalizadores, pois 
muitos veículos trafegam em altíssima velocidade, considerando 
ainda que tal Avenida já fora palco de mortes de trânsito e muitos 
acidentes.
-que seja oficiado ao Sr Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Muni-
cipal de Avaré, para que informe a esta Casa de Lei, quais as providen-
cias que a prefeitura estará podendo fazer em relação às torres de TV, 
as quais caíram no último temporal ocorrido em nossa cidade, deixando 
toda nossa população com apenas 2 canais de TV em funcionamento. 
Do deliberado por esta Colenda Casa de Leis, seja enviado cópia para o 
munícipe Sergio Diniz, residente à Rua José Custódio Marques Filho, 35, 
bairro Duílio Gambini, Avaré/SP.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-Agradecimento ao deputado federal Paulo Pereira da Silva e ao 
deputado estadias Alexandre Pereira da Silva os quais atenderam 
o pedido de emenda parlamentar e enviaram ao município 250 mil 
para apoio a projetos de infra estrutura

-Agradecimento a deputada federal Keiko por receber a indicacão 
deste vereador para emenda parlamentar para custeio de obras 
públicas
-Seja oficiado o comandando do 53 batalhão de polícia militar para 
que informe a possibilidade de implantar o projeto vizinhança soli-
dária em nosso município.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secreta-
ria Municipal da Educação, para que informem a esta Casa de Leis 
sobre as seguintes indagações: No ano de 2017 quantas crianças 
foram atendidas no Centro de Atendimento ao Educando? Relate 
as especialidades. Existem alunos que não foram atendimentos no 
ano de 2017? Especifique o motivo do não atendimento. Existe a 
avaliação de algum médico no Centro de Atendimento ao Educan-
do? Quais as especialidades dos profissionais que prestam aten-
dimento aos educandos? E qual o quadro de servidores? Quantos 
alunos são encaminhados para tratamento e para o Ensino Espe-
cial?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos envie informações referente à despesa com combustível da 
Frota Municipal: Qual a Empresa fornecedora de combustível para 
a Municipalidade? Sabemos que foi realizada licitação pública para 
a contratação da referida empresa, favor mencionar o número do 
processo licitatório e encaminhar cópia do contrato. Atualmente, 
entre carros, caminhões, ônibus, micro, qual o total de veículos que 
compõem a Frota Municipal? Qual o valor pago por litro de óleo die-
sel, etanol e gasolina por mês? Existe um controle para os gastos 
desses combustíveis? Como é feito este controle? Solicitamos o 
envio da cópia das Notas Fiscais do ano de 2017.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal da Saúde, para que informe a esta Casa de Leis 
sobre os exames de Endoscopia, Colonoscopia e Retossigmoidos-
copia que os pacientes tanto procuram e não são atendidos. Qual 
a previsão para que esses exames iniciem novamente? Quando 
será feito um novo contrato? Qual a previsão para que os pacientes 
sejam atendidos?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
seja Reiterado o Requerimento 650/2017, apresentado na Sessão 
Ordinária do dia 29 de maio de 2017, até a presente data sem res-
posta, para que por meio do setor competente nos informe: Quan-
do será realizada a Transferência do Terreno que será cedido para 
a Implantação da FATEC em nossa cidade? Quais providências 
estão sendo tomadas para agilizar esse processo?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe sobre à venda de gás ilegal. Quais providências estão sen-
do tomadas em relação à Lei Municipal que disciplina o comércio 
e o transporte de GLP e gases inflamáveis? Existe fiscalização da 
Prefeitura neste sentido? Que medidas estão sendo tomadas para 
que a Lei seja cumprida? Solicito à planilha de dados da Fiscaliza-
ção feita pela Prefeitura, considerando que se não houver Fiscali-
zação os consumidores poderão sofrer prejuízos pela irresponsabi-
lidade pelo transporte dos botijões de forma ilegal.

Alessandro Rios Conforti
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da CPFL de Avaré, ao 
que segue: Dúvida de Morador do Bairro Costa Azul “Alessandro, gos-
taríamos que a CPFL assumisse o bairro, a conta deles é mais barata. 
Por que a Sabesp entrou no bairro mas a CPFL não? Essa é a nossa 
dúvida.” Diante do exposto, SOLICITO INFORMAÇÕES SOBRE O 
MOTIVO PELO QUAL O BAIRRO COSTA AZUL NÃO É ATENDIDO 
PELA CPFL, tendo em vista que vem sendo atendido pela CERIPA 
que é uma cooperativa rural.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível OR-
GANIZAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES REUNIÃO 
INSTRUTIVA COM TODOS OS ORGANIZADORES DE CORRI-
DAS DE RUA DO NOSSO MUNICÍPIO VISANDO TRANSMITIR 
ORIENTAÇÕES QUANTO A LEI 2.152 DE 31/10/17, DECRETO 
5.009 DE 08/11/17 E LEI COMPLEMENTAR 232 DE 21/12/2017, 
AINDA OFERTANDO MODELOS EXIGIDOS NAS LEGISLAÇÕES, 
BUSCANDO A PADRONIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, COMO 
PROJETO TÉCNICO DO EVENTO, TERMO DE RESPONSABILI-
DADE E OUTROS, tendo em vista que pelo fato da legislação ser 
nova, faz-se necessário o máximo de orientação possível.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP de Avaré/
SP, visando em caráter de urgência REPAROS NOS VAZAMEN-
TOS DE ÁGUA DA RUA ORION E DA AVENIDA GRANDE LAGO 
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NO BAIRRO COSTA AZUL CONFORME FOTOS EM ANEXO, ten-
do em vista que o desperdício de água tem sido um fator gerador 
e determinante de alguns problemas sócio-ambientais no planeta, 
bem como, poderá em futuro próximo, ser um possível problema de 
graves consequências para a humanidade. Denúncia de Morador
“Aqui no bairro costa azul, na Rua Orion e na Avenida Grande 
Lago tem vazamento de água potável a mais de uma semana”. 
Em tempo, solicito informações se é possível AÇÃO PREVENTIVA 
NAQUELE BAIRRO VISANDO EVITAR NOVOS VAZAMENTOS 
DE ÁGUA, tendo em vista que segundo relatos de moradores, o re-
ferido bairro constantemente apresenta vazamentos semelhantes 
com demora nos reparos.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível A 
INSCRIÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO NO PROGRAMA “FOMEN-
TO AO SETOR AGROPECUÁRIO” JUNTO AO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, tendo em vista 
que o programa visa o apoio a projetos de desenvolvimento e fo-
mento do setor agropecuário, através de aquisição e fornecimen-
to de maquinas e equipamentos agrícolas e de processamento 
agroindustrial para realização de obras agropecuárias de desenvol-
vimento rural e de estradas vicinais. Informo que a data final para 
recebimento das propostas é dia 31 de maio de 2018. O código 
do programa é 2200020180001. É necessário apresentar Plano de 
Trabalho.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré no sentido de informar se é possível EFETUAR 
AVALIAÇÃO TÉCNICA VISANDO A DEVIDA CORREÇÃO DO ES-
COAMENTO DE ÁGUA NA RUA PROFESSORA DANÚSIA D SANTI, 
PRÓXIMO AO NÚMERO 1259, NO BAIRRO SANTA ELISA, tendo 
em vista que o local acumula água e sabemos que qualquer lugar 
onde a água possa ficar parada por poucos dias, já é suficiente para 
que o mosquito da dengue faça, ali, seu criadouro, causando ainda ou-
tros desconfortos e riscos a população. Segue fotos em anexo. RELA-
TO DE MORADORA “Na frente de casa fica barro e água acumulada, 
mal cheiro, e na esquina água parada dia e noite, os carros passam 
com tudo e geralmente jogam água nas pessoas que estão passando. 
Se puder ajudar, agradeço muito. Já liguei na vigilância, falaram que 
não é deles, garagem e pedido no centro administrativo e nada ate 
agora. Quase 7 anos isso, ninguém resolve.”

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Eufrasio Pires da Cunha 
ocorrido em Avaré, no dia 19 de março 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 Ple-
nário seja cientificada a família enlutada, através de sua esposa, 
Senhora Maria Cecília de Oliveira Cunha, na Rua Bastos Cruz, nº 
1850 – Bairro: Água Branca, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mes-
mo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo 
infausto e doloroso acontecimento.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que determine ao setor de Recursos Humanos, con-
siderando o Anexo I – Quadro de Pessoal – Parte Permanente, 
da Lei 126/2010, para que envie a esta Casa de Leis a relação 
dos servidores os quais estão ocupando os cargos e/ou aqueles os 
quais por ventura estiverem na função de Agente de Fiscalização, 
informando também em qual setor/secretaria está lotado cada um. 
Requeiro ainda informe se existe concurso vigente para o cargo 
enviando a lista dos aprovados já nomeados para o mesmo.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que informe esta Casa de Leis o porquê de 
os exames de ultrassonografia estarem sendo realizados na cidade 
de Taquarituba, informando ainda qual o limite de agendamentos 
diários realizados para o transporte dos munícipes para a realiza-
ção do citado exame, posto que chegou ao conhecimento deste 
vereador que alguns pacientes os quais foram até a citada cidade 
para a realização do exame acabaram voltando sem fazê-lo.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que através do setor de Compras 
determine seja informada esta Casa de Leis se existe previsão 
para a aquisição de tratores e equipamentos para a realização de 
serviço de roçada no município.
-que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que determine ao setor competente 
para que o mesmo informe esta Casa de Leis qual o motivo da 
demora para a reposição das lâmpadas queimadas em todo o mu-
nicípio. Requeiro ainda que informe qual a previsão para a norma-
lização do serviço.

Ivan Carvalho de Melo
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado ao Secretário de Serviços, 
se há possibilidade de revitalizar dois (2) bancos da Praça Enge-
nheiro Muler, localizado na rua Para nº 1970, próximo ao antigo 
Fórum, no Centro.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado ao Secretário de Serviços, 
se há possibilidade de revitalizar dois (2) bancos da Praça dos So-
rocabanos, localizado na Avenida Major Rangel, enfrente da antiga 
Estação Ferroviária de Avaré, no Centro.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,   para que seja oficiado o COMUTRAN- Con-
selho Municipal de Trânsito, que estude a possibilidade de insta-
lação de um redutor de velocidade, na rua São Paulo cruzamento 
com a rua Rio Grande do Norte, próximo ao nº 918, localizado no 
Bairro Centro, sendo que neste local tem muito movimento de pe-
destres nos finais e horário de rush, e tendo ocorrido no dia 09/03 
um acidente gravíssimo neste local, vitimando gravemente um pe-
destre, que assim seja feito o estudo em caráter de urgência.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado a Sabesp para que informe 
e tome providências sobre, quais seriam os reais motivos que esta 
acarretando no mau funcionamento da bomba de esgoto instalada 
na praça do Avaré 1, na rua Wilson Sabino Godoy nº 370, que vem 
jogando esgoto dentro de uma galeria de água pluvial que passa 
dentro de uma propriedade próximo ao local, vindo assim a prejudi-
car nascentes localizadas dentro da propriedade.

INDICAÇÕES
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

-para que através do setor competente determine e providencie troca 
de lâmpadas na Rua Pedro Brandi, no Bairro Vila Martins III.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
-para que através do setor competente, dentro das possibilidades 
e atendendo aos pedidos de munícipes, que seja realizado estu-
dos visando a implementação de galerias de aguas pluviais na Rua 
Tenente João de Matos Mendes, no bairro Alto da Colina, tendo 
em vista o início de enorme cratera no local, por se tratar de uma 
rua íngreme, podendo com as próximas chuvas, causar riscos de 
graves acidentes nesse local, bem como o acesso à referida rua 
pela Rua Atílio Del Carlos, cujas ruas encontrasse-se em péssimas 
condições
-para que através do setor competente, dentro das possibilidades 
e atendendo aos pedidos de munícipes, que seja realizado manu-
tenção na estrada AVR 153, que segundo moradores daquela área 
rural, encontra-se intransitável, principalmente nos dias de chuva, 
outrossim, aproveito para solicitar a reforma de uma “mata-burro” 
na divisa das propriedades Sitio 4 Estrelas e Fazenda Santa Edwir-
ges, localizada nessa mesma estrada.
-que através da Secretaria competente, realize estudos no sentido 
de assentar guias (tendo como exemplo o que foi utilizado no Jar-
dim Europa II), bloqueando a passagem das aguas da chuvas, de 
modo direciona-lá a um bueiro próximo, evitando assim que a en-
xurrada continue a formar uma erosão na Rua Constantina Martins 
Rodrigues, local este, que já teve uma enorme cratera formada no 
passado por conta do excesso de aguas pluviais naquela região. 
Esclareço que tal obra não trará transtornos no local, pois se trata 
de uma rua com pouquíssimo uso, sendo na realidade presente, 
uma rua “morta”.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- Para que através do setor competente verifique a possibilidade de 
instalação de um redutor de velocidade na avenida Pinheiro Ma-
chado próximo à rua Guanabara pois os veículos passam em alta 
velocidade podendo causar acidentes.
-Para que através do setor competente verifique a possibilidade de 
que seja feito a operação tapa buracos na rua Francisco Gurgel 
Pismel pois a inúmeros buracos nesta via.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que corrija o leito carroçável da 
Avenida Pinheiro Machado em frente ao número 258, pois está com 
um buraco causando prejuízos aos usuários da via.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de 
urgência Operação Tapa-Buracos em todo o Bairro Santa Elizabe-
th, que está intransitável.
-por meio do setor competente, para que providencie tinta de solo, 
demarcação de faixas em frente a Placa Privativo para veículos 
oficiais na CEI José Maria Porto.
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-por meio do setor competente, para que providencie Instalação 
de Internet no USF Dr. Carlos Bandeira/Bairro jardim Paraíso, para 
que possa ser confeccionado o Cartão do SUS dos pacientes.
-por meio do setor competente, para que providencie abrigo (co-
bertura) no ponto de ônibus existente na Rua Nicanor Garcia/Bairro 
Água Branca na frente da Academia, para que os alunos possam 
esperar o ônibus, que todos os dias atrasa muito e as crianças 
ficam esperando no sol ou chuva.
-por meio do setor competente, para que providencie melhorias na 
Praça Orlando Arruda/Bairro Paraíso.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca de lâm-
pada queimada na Rua Alagoas/Centro em frente ao número 1000.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em 
relação a uma Casa Abandonada na Rua Alfredo José Alves núme-
ro 1129/Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza dos 
matos que estão acarretando à presença de cobras, baratas, mos-
quitos, pernilongos etc.  na Rua José Bruno/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza 
no terreno existente na Rua Malvina/Bairro Brabância nº33. Con-
siderando que o mato está muito alto, os moradores próximos ao 
local estão encontrando aranhas, cobras e ratos. Essa vereadora 
foi procurada para solicitar providências em relação essa situação.
- por meio do setor competente, para que providencie a recupe-
ração do leito carroçável em toda a extensão da Rua Maria José 
Montebugnolli Haspani/Bairro Camargo.
 -por meio do setor competente, para que providencie em caráter 
de urgência a recuperação em toda a extensão do leito carroçável 
na Rua Dr. Osvaldo Benedetti/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca de 
lâmpada queimada na Rua Voluntários de Avaré/Centro em frente 
ao número 1354.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que por 
meio do setor competente, providencie o reparo necessário de 
várias das lâmpadas da Avenida Espanha, onde por toda sua ex-
tensão observei falta de iluminação, com atenção principalmente 
próximo a faculdade FSP e o Supermercado Pinheirão Max, locais 
de grande movimentação de pedestres toda noite.

EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO 
PARA ME/MEI E EPP

REPETIÇÃO (dos itens de 01 a 11).

Processo nº 06/2018 
Pregão Presencial nº 02/2018 – Registro de Preço nº 02/2018
Data da realização: 12 de abril de 2018 às 9 horas.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço item por item, 
para futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILI-
ZAÇÃO NA COPA da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, conforme especificações do edital que poderá ser aces-
sado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631, Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711-3070. 

Cristiane Soares Hipólito
Pregoeira

EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO 
PARA ME/MEI E EPP

REPETIÇÃO (itens 03, 07, 08, 10, 17, 18, 20 e 22)

Processo nº 07/2018 
Pregão Presencial nº 03/2018 – Registro de Preço nº 03/2018
Data da realização: 12 de abril de 2018 às 14h30.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço item por item, 
para futura aquisição de material de limpeza e higiene para a Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme es-
pecificações do edital que poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631 – Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711-3070. 

Cristiane Soares Hipólito
Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ANTONIO ANGELO CICIRELLI, Vereador Presidente da Câ-
mara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto 
da licitação de que trata o Pregão Presencial 03/2018– Processo 
07/2018 – Registro de Preço 03/2018, que tem por objeto o registro 
de preços para futura aquisição de material de limpeza e higiene 
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, HO-
MOLOGANDO para a empresa: EMERSON LUIZ DA SILVA ME, 
cadastrada no CNPJ sob nº 15.693.064/0001-92, com sede na Rua 
José de Souza Mourão, nº 380, Bairro Águas do Vale Verde, Piraju/
SP, CEP 18.800-000, os itens nº 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 19, 21 e 23, no valor global estimado de até R$ 5.800,30 
(cinco mil, oitocentos reais e trinta centavos). Ata de registro de 
preços com validade até 20 de março de 2019.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 21 de 
março de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 02/2018

PROCESSO: 07/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial 03/2018 – Registro de Preço nº 
03/2018
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de 
limpeza e higiene para a Câmara de Vereadores da Estância Tu-
rística de Avaré. 
EMPRESA VENCEDORA:
EMERSON LUIZ DA SILVA ME, (itens 01, 02, 04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 23), cadastrada no CNPJ sob nº 
15.693.064/0001-92, com sede na Rua José de Souza Mourão, nº 
380, Bairro Águas do Vale Verde, Piraju/SP, CEP 18.800-000, no 
valor global estimado de até R$ 5.800,30 (cinco mil, oitocentos re-
ais e trinta centavos).
VALIDADE DA ATA: até 20 de março de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ANTONIO ANGELO CICIRELLI, Vereador Presidente da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto da licitação de 
que trata o Pregão Presencial 02/2018 – Processo 06/2018 – Registro 
de Preço 02/2018, que visa o registro de preços para futura aquisi-
ção de material de consumo para utilização na copa da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré, HOMOLOGANDO para 
a empresa LEANDRO CABRAL PASSARELI - ME, inscrita no CNPJ 
sob nº 07.568.830/0001-69, com sede na Rua Espírito Santo, nº 1491, 
Centro, Avaré/SP, CEP 18.701-110, apenas o item 12-Fardo de água 
sem gás 12x510ml, item 13-Fardo de água com gás 12x510ml e item 
14-Copo de água sem gás 48x200ml no valor global estimado de até 
R$ 2.804,20 (dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte centavos) com 
fornecimento até 31 de dezembro de 2018.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 19 de mar-
ço de 2018.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara



CIRCULAR N º 11/2018- DG
Avaré, 28 de março de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
02/04/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-

te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 02 de abril do corrente ano, que tem seu 

início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:

1. PROJETO DE LEI Nº 32/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (Secretaria Municipal de Planejamen-

to Transporte e Sistema Viário - R$ 802.276,75)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 32/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 

protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-

blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na sessão 

ordinária de 26/03/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-

maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.

Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser 

enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br

Projeto de Resolução nº 03/2018 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração da Resolução 386/2014, alterada 
pela Resolução 398/2016 da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré e dá providências.

Projeto de Lei nº 32/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (Secretaria Municipal de Planejamen-

to Transporte e Sistema Viário - R$ 802.276,75).
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EXTRATO DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2018
PROCESSO: 06/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial 02/2018 – Registro de Preço 
nº 02/2018
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de 
consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré. 
EMPRESA VENCEDORA: LEANDRO CABRAL PASSARELI ME 
(itens 12, 13 e 14), inscrita no CNPJ sob nº 07.568.830/0001-69, 
com sede na Rua Espírito Santo, nº 1491, Centro, Avaré/SP, CEP 
18.701-110, no valor global estimado de até R$ 2.804,20 (dois mil, 
oito centos e quatro reais e vinte centavos).
VALIDADE DA ATA: até 31 de dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2018

Lei nº 2195, de 29 de março de 2.018.
(Dispõe sobre a gestão participativa das praças do município de 
Avaré e estabelece seus objetivos, princípios e instrumentos).

Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outro
(Projeto de Lei nº 126/2017)
ANTONIO ANGELO CICIRELLI, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, FAÇO SA-
BER QUE A CÂMARA MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TER-
MOS DO ARTIGO 43, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, A 
SEGUINTE LEI NA FORMA APROVADA PELA EDILIDADE:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a gestão participativa das praças do muni-
cípio de Avaré e estabelece seus objetivos, princípios e instrumentos.
Art. 2º Para efeitos desta lei, entende-se por praça um espaço público 
urbano, ajardinado ou não, que propicie lazer, convivência e recreação 
para a população, cumprindo uma função socioambiental.
Art. 3º Entende-se por gestão participativa das praças a participação 
dos cidadãos, conjunta com o poder público, na implantação, revi-
talização, requalificação, fiscalização, uso, conservação das praças 
públicas, visando garantir a qualidade desses espaços públicos e for-
talecer o necessário diálogo entre o poder público e a sociedade civil.
Art. 4º A gestão participativa das praças tem como objetivos:
I - a busca da sustentabilidade do espaço urbano, considerando a 
valorização da saúde humana, a inclusão social, as manifestações 
culturais e a melhoria da qualidade de vida como aspectos perti-
nentes e indissociáveis da conservação do meio ambiente;
II - a valorização do patrimônio ambiental, histórico, cultural e social 
das praças de Avaré;
III - a apropriação e fruição dos espaços públicos da praça pela 
comunidade, considerando as características do entorno e as ne-
cessidades dos munícipes;
IV - a utilização, pela comunidade, de elementos paisagísticos, ar-
quitetônicos, esportivos, lúdicos e do mobiliário urbano, voltados ao 
atendimento das necessidades dos munícipes;
V - a sensibilização e a conscientização da comunidade para a con-
servação e valorização das áreas verdes urbanas, incentivando o 
seu uso coletivo e contribuindo para desenvolver uma cultura de 
convivência social nos espaços públicos.
Art. 5º Para a consecução desses objetivos, a gestão participativa 
das praças rege-se pelos seguintes princípios:
I - a disseminação ampla e qualificada de informações;
II - a transparência;
III - o diálogo com a comunidade;
IV - a valorização do saber técnico e do saber popular;
V - a vocação de cada praça, sua singularidade e complementari-
dade com as outras praças e áreas verdes do bairro e equipamen-
tos públicos do Município;
VI - a integração entre as praças, parques urbanos, parques line-
ares, unidades de conservação, demais áreas verdes públicas e 
particulares e a arborização urbana, considerando as diferentes 
escalas e paisagens;
VII - a conexão entre as praças e demais espaços públicos, con-
siderando em especial as formas não motorizadas de mobilidade 
humana;
VIII - a acessibilidade universal, conforme legislação pertinente;
IX - a manutenção das áreas permeáveis e, quando possível, sua 
ampliação;
X - a parceria entre o poder público, a sociedade civil e o setor 
privado.
Parágrafo Único - Entende-se por vocação da praça suas carac-
terísticas, a singularidade, os usos e possibilidades de uso, a fre-
quência e as características do entorno, que a tornam única e a 
diferenciam das demais praças.
Art. 6º São instrumentos da gestão participativa das praças:
I - a consulta pública de projetos, previamente à sua implantação;
II - os comitês de usuários;
III - o cadastro de praças.
Art. 7º Entende-se por consulta pública o procedimen-
to de divulgação pública de propostas para receber ma-
nifestações de interessados, devendo ser utilizado: 
I - nos projetos de novas praças, elaborados pelo poder público 
municipal ou por terceiros;
II - nos projetos de requalificação ou reforma de praças, quando 
implicarem em substituição expressiva da vegetação;
III - nos projetos de requalificação ou reforma de praças, quando 
implicarem em mudança de uso predominante.
§ 1º A consulta pública deverá ser amplamente divulgada pela Se-
cretaria de Comunicação, através de jornais, internet, mídias locais, 
além de outros meios considerados pertinentes, garantindo-se prio-
ritariamente a divulgação na própria praça e em seu entorno.
§ 2º A Secretaria de Comunicação deverá disponibilizar o projeto 
impresso para consulta dos interessados durante o prazo estabele-
cido para a consulta pública.

§ 3º Os serviços de manutenção, limpeza e consertos de equipamen-
tos e mobiliário danificados não serão objeto de consulta pública.
Art. 8º O Executivo regulamentará as regras da consul-
ta pública para os casos definidos no art. 7º desta lei, fixan-
do prazos, forma de divulgação e demais procedimentos. 
Parágrafo único- As regras para consulta pública serão unificadas.
Art. 9º O comitê de usuários citado no inciso II do art. 6º desta lei 
é formado por iniciativa dos munícipes interessados em contribuir 
voluntariamente na gestão da praça, sendo constituído por, no mí-
nimo, 04 (quatro) moradores do entorno e usuários em geral.
§ 1º - É obrigatório que metade dos integrantes do comitê de usuá-
rios seja composta de moradores do bairro.
§ 2º - Qualquer cidadão maior de 18 (dezoito) anos poderá integrar 
o comitê de usuários.
§ 3º - Os integrantes dos comitês de usuários não serão remune-
rados pelo Executivo, em nenhuma hipótese, por desempenharem 
essa função.
§ 4º - Não há limitação para que o munícipe participe de mais de 
um comitê de usuários.
§ 5º - Os comitês de usuário terão caráter voluntário e sua criação 
não constituirá obrigatoriedade.
§ 6º - A ausência de comitê de usuários não impedirá o Executivo 
de implantar, reformar e requalificar praças.
§ 7º - Os comitês de usuários deverão se cadastrar na Unidade de 
Áreas Verdes da Secretaria do Meio Ambiente.
§ 8º - A Secretaria do Meio Ambiente deverá disponibilizar o cadas-
tro, referido no parágrafo anterior, na internet.
§ 9º - Os comitês de usuários trabalharão de forma integrada com 
os zeladores de praça, quando houver.
Art. 10 São funções do comitê de usuários:
I - contribuir com a gestão da praça;
II - propor projetos, reformas, requalificações e intervenções, bem 
como opinar acerca destes e acompanhar sua execução;
III - opinar acerca de propostas de termos de cooperação, bem 
como acompanhar e fiscalizar seu cumprimento;
IV - opinar acerca do mobiliário urbano, equipamentos e demais 
elementos que compõem as praças;
V - opinar acerca dos termos de permissão de uso comercial, ob-
servada a legislação pertinente;
VI - mediar a relação entre a comunidade vizinha à praça e o poder 
público;
VII - buscar parcerias, bem como opinar sobre parcerias existentes 
e propostas de novas parcerias;
VIII - opinar sobre plantio de árvores;
IX - acompanhar e fiscalizar os serviços de manutenção, limpe-
za, capinação, poda e demais serviços executados pelo Executivo 
Municipal e/ou por cooperantes, informando sobre a necessidade 
de tais serviços e apontando eventuais irregularidades na sua exe-
cução.
Parágrafo Único - Quando houver termo de cooperação, a Secre-
taria do Meio Ambiente deverá contribuir para o diálogo entre o 
cooperante e o comitê de usuários, mediando-o sempre que ne-
cessário.
Art. 11 O cadastro de praças de que trata o inciso III do art. 6º desta 
lei consiste na listagem atualizada e georreferenciada de praças, 
devendo conter, no mínimo:
I - demarcação das praças por bairro, com nome, endereço e área;
II - informações sobre as características de cada praça, tais como 
topografia, vegetação predominante, equipamentos e mobiliário 
urbano existentes, iluminação, e espécimes arbóreos relevantes, 
quando couber;
III - a categoria do espaço livre onde se localiza a praça, se bem de 
uso comum ou bem dominial;
IV - programação de limpeza e capinação;
V - zeladoria, quando existir;
VI - termo de cooperação, nome e contato do cooperante, quando 
houver;
VII- informação e indicação das empresas, indústrias, comércio, 
igrejas, faculdades, condomínios e demais organizações da so-
ciedade civil que participam do Projeto “Praça Sustentável” e do 
programa “Adote uma Praça”, conforme as leis n. 442/2003 e 
1.880/2015, respectivamente;
VIII - comitê de usuários e contato do responsável, quando houver;
IX - equipamentos e mobiliário urbano prioritários elencados pelo 
comitê de usuários, quando houver;
X - monumentos, esculturas e obras de arte, incluindo graffiti, quan-
do houver;
XI - a existência de comodato ou cessão, quando for o caso;
XII - vocação da praça, ouvido o comitê de usuários, quando hou-
ver.
§ 1º A elaboração do cadastro será de responsabilidade da Secre-
taria do Meio Ambiente de forma articulada com a Secretaria de 
Planejamento e Transporte.



Edital de Convocação

Eu, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Servi-

dores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, con-

voco todos os trabalhadores da Prefeitura de Avaré, filiados ou não, 
para ASSEMBLEIA COLETIVA EXTRAORDINÁRIA a ser realizada 
no próximo dia 28 de abril, sábado, nas dependências da Câmara 
Municipal - avenida Gilberto Filgueiras, 1631, bairro Alto da Colina 
-, com a primeira chamada às 09h30 e a segunda, às 10h (com 
qualquer quórum) para análise dos seguintes temas:
- Discussão do Díssidio Coletivo da categoria referente a 2017/2018; 
- Demais assuntos correlatos. 

LEONARDO DO ESPÍRITO SANTO
Presidente

COMUNICADO
Venho por meio deste, informar os membros  do Conselho de Pa-
trimônio Histórico, Artístico e Cultural (Condephac)para mudanças 
de endereço da reunião extraordinária a ser realizada no dia 28 
de Março de 2018,as 16h. A reunião se dará na sede do Museu 
Anita Ferreira de Maria, situada Rua Minas Gerais,205-309, Praça 
do  CAIC.  A razão da mudança é a interdição do CAC, onde fica a 
sede do Conselho.A pauta segue sendo a mesma da convocação 
original.Sem mais para o momento. Att

Valdirene Silva
Presidente CONDEPHAC/Avaré
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§ 2º O cadastro de praças será parte integrante do cadastro único 
de bens imóveis municipais.
§ 3º As Secretarias supramencionadas terão um prazo de 06 (seis) 
meses a partir da promulgação desta lei para realizar e disponibili-
zar, em seu site, o cadastro referido no “caput” deste artigo.
§ 4º O cadastro de praças deverá ser atualizado anualmente pelas 
Secretarias.
§ 5º As Secretarias deverão disponibilizar o cadastro em seu site na 
internet, acompanhado de orientações acerca dos serviços prestados 
nas praças, inclusive dos canais para sugestões e reclamações.
Art. 12 A manutenção e conservação das praças compete ao setor 
de Limpeza Pública, sendo constituída dos seguintes serviços:
I - corte de grama;
II - limpeza e varrição;
III - capinação, raspagem, sacheamento e roçada;
IV - ajardinamento e manutenção das áreas ajardinadas;
V - plantio de árvores, arbustos e vegetação herbácea;
VI - poda e remoção, quando necessária, de árvores, observado o 
disposto nas leis reguladoras da matéria;
VII - manutenção de calçadas, caminhos e áreas pavimentadas;
VIII - instalação, conserto e substituição de equipamentos públicos 
e mobiliário urbano;
IX - acondicionamento, coleta e destinação adequada dos resíduos 
provenientes das atividades definidas nos incisos deste artigo.
Paragrafo único - A conservação de praças poderá ser delegada 
a terceiros mediante termos de cooperação, nos termos da legis-
lação vigente.
Art. 13 O Executivo Municipal deverá manter e ampliar o programa 
de zeladoria de praças, de forma complementar as competências 
definidas no art. 12 desta lei, adequando-o se necessário.
Art. 14 A fim de assegurar os objetivos descritos no art. 4º, as pra-
ças poderão ter equipamentos e mobiliário urbano, tais como:
I - lixeiras para coleta seletiva;
II - parque infantil;
III - equipamentos para exercícios físicos;
IV - bancos;
V - áreas de estar com mesas para jogos e piqueniques;
VI - ponto para ligação de água e luz;
VII - estacionamento para bicicletas;
VIII - horta comunitária orgânica, de caráter educativo;
IX - painéis informativos;
X - quiosques para piquenique;
XI - palco para manifestações artísticas;
XII - guaritas.
§ 1º Os equipamentos a que se refere o “caput” deste artigo, em 
especial os itens III, IV e V, deverão observar princípios de ergono-
mia e segurança, de acordo com as normas técnicas pertinentes 
em vigência.
§ 2º Deverão constar, nos equipamentos mencionados nos itens III 
e IV informações sobre sua forma de uso e segurança, bem como 
o telefone do responsável pela manutenção dos mesmos.
§ 3º Poderão ser implantados outros equipamentos e mobiliário ur-
bano, conforme a vocação da praça, a critério da Prefeitura e do 
comitê de usuários, quando houver.
§ 4º Os equipamentos e mobiliário descritos no inciso II deste ar-
tigo poderão ser implantados e mantidos por terceiros, mediante 
termos de cooperação, conforme legislação vigente.
§ 5º A instalação de guaritas dependerá de autorização da Prefeitura.
Art. 15 As praças, quando couber, poderão ter cisternas e banhei-
ros secos, dentro dos princípios da permacultura urbana, a critério 
da Prefeitura, ouvido o comitê de usuários, quando existir.
Art. 16 As praças poderão sediar eventos culturais e esportivos, 
gratuitos, adequados à vocação de cada praça, mediante autori-
zação da Prefeitura e de outros órgãos públicos, quando couber, 
ouvido o comitê de usuários, quando existir.
§ 1º Os eventos deverão respeitar a livre expressão artística, ca-
bendo ao proponente a responsabilidade por sua realização e pe-
los custos financeiros.
§ 2º A Prefeitura deverá orientar os solicitantes dos eventos men-
cionados no “caput” deste artigo acerca das demais autorizações 
necessárias, mediando-as, quando necessário.
Art. 17 As propostas de instalação de hortas comunitárias orgâni-
cas de caráter educativo nas praças deverão ser encaminhadas 
para a Prefeitura, mediante solicitação contendo, no mínimo, a 
localização, as dimensões e a indicação dos responsáveis pela 
manutenção.
Paragrafo único - Havendo autorização para a instalação da horta, 
a Prefeitura apoiará a implantação dentro de suas possibilidades, 
em parceria com as Secretarias Municipais atuantes no entorno 
da praça.
Art. 18 As praças que sediarem hortas comunitárias orgânicas pode-
rão ter composteiras, construídas e mantidas segundo os princípios da 
permacultura urbana, pelos responsáveis pela respectiva horta.

§ 1º A instalação de composteiras deverá ser autorizada pela Pre-
feitura, ouvido o comitê de usuários, quando houver.
§ 2º Caberá aos responsáveis pela horta informar os frequentado-
res da praça sobre o correto manejo das composteiras, podendo 
para tanto desenvolver campanhas e ações educativas na praça e 
entorno, envolvendo o comitê de usuários, quando houver.
Art. 19 A Secretaria de Comunicação deverá elaborar, com par-
ticipação da sociedade civil, uma cartilha para a implantação, 
manutenção e reforma de praças, abordando questões como 
acessibilidade, porcentagem de área permeável, instalação de 
equipamentos e mobiliário urbano, orientação para hortas comuni-
tárias orgânicas, entre outras, informando a quem cabe a respon-
sabilidade pelos serviços públicos e estabelecendo os parâmetros 
para os equipamentos e serviços dispostos nesta lei.
§ 1º Esta cartilha será utilizada para orientação da Prefeitura, para 
informação dos munícipes e em programas de educação ambiental.
§ 2º A cartilha deverá ser disponibilizada impressa e em meio digi-
tal, disponível no site da Prefeitura.
Art. 20 O Executivo criará e implantará, em conjunto com a so-
ciedade civil e de acordo com o disposto na Política Municipal de 
Educação Ambiental, programa de educação ambiental voltado à 
gestão participativa das praças, abrangendo no mínimo:
I - campanha de conscientização acerca do disposto nesta lei;
II - estratégia de distribuição e capacitação para o uso educativo da 
cartilha referida no art. 20 desta lei, envolvendo escolas, equipa-
mentos públicos e organizações da sociedade civil.
Art. 21 Recursos oriundos de Termos de Compensação Ambiental 
e Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta poderão 
ser destinados à implantação, requalificação e reforma de praças.
Art. 22 As Leis nº 442 de 22 de abril de 2003, nº 1.159 de 02 de abril 
de 2009, nº 1.880 de 24 de fevereiro de 2015 e o Decreto nº 515 de 
11 de janeiro de 2000 se compatibilizarão com a presente norma, 
de forma suplementar.
Art. 23 O Executivo adequará a legislação que normatiza os Ter-
mos de Cooperação ao disposto nesta lei.
Art. 24 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 25 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, 29 de março de 2018 -.
    

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

 
Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara na data supra

 

INEDITORIAIS
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Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural de Avaré – Condephac

Ata da reunião ordinária do Conselho de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Artístico e Cultural de Avaré (Condephac), realizada aos 20 
dias do mês de fevereiro do ano de 2018, na sala do antigo Clube 
Avareense de Cinema (CAC), sob a presidência da professora Val-
direne Fátima da Silva e com número legal de conselheiros pre-
sentes. Aberta às 16 horas, inicialmente a presidente apresentou 
o anteprojeto do regimento interno do Condephac, preparado em 
conjunto por ela e pelas conselheiras Regina Célia Andrade e Ana 
Carla Pereira de Souza Vieira. Foram distribuídas cópias do docu-
mento para análise de todos os conselheiros para discussão na 
reunião seguinte. Exibiu quatro livros adquiridos e oferecidos pela 
conselheira Ana Clara, os quais serão empregados para registro de 
atas de reuniões ordinárias, de reunião extraordinárias, de regis-
tro de presença e de audiências públicas. Na oportunidade, houve 
menção da falta do Livro Tombo do Condephac para registro legal 
e efetivo de todos os tombamentos de imóveis já executados até 
hoje no município. A sugestão é de que o mesmo, quando adqui-
rido, seja de modelo  com capa personalizada e passe, o quanto 
antes, a ser elaborado para conter o objeto principal dos trabalhos 
deste Conselho. Na sequência, o conselheiro Gesiel Theodoro da 
Silva Júnior pediu a palavra para informar ter recebido, momentos 
antes, telefonema dos procuradores jurídicos solicitando emissão 
de parecer do Condephac a respeito do  tombamento histórico do 
conjunto de imóveis do antigo Aeroporto, pois o mesmo vem sendo 
alvo de interpelação judicial ao Executivo. A presidente, por sua 
vez, declarou que tomará as providências para responder à Procu-
radoria Municipal a respeito do assunto. O conselheiro Gesiel pediu 
licença para informar ter participado recentemente, em Sorocaba, 
juntamente com o conselheiro Oswaldo Moreira, de reunião regio-
nal do Sistema de Museus do Estado (Sisem), ocasião em que 
trouxe elementos para elaborar três projetos de lei a fim de regulari-
zar o funcionamento do Museu Municipal, do Memorial Djanira e do 
futuro acervo fotográfico com peças doadas pela família do memo-
rialista Joaquim Negrão. Disse ter enviado, através da Secretaria 
Municipal da Cultura, as minutas para apreciação do Sr. Prefeito 
e este decidiu encaminhar as legislações propostas para exame e 
aprovação da Câmara de Vereadores. Os conselheiros, informados 
da medida, consideraram-na oportuna e pertinente. Em seguida, a 
presidente debateu com os presentes alguns modelos de tomba-
mento histórico de imóveis adotados por outros conselhos, como 
os de São Paulo e de Ribeirão Preto, cujas experiências prevêem 
que os processos neste sentido ocorram por meio de lei e não de 
decreto. Na sequência, a conselheira Regina Andrade apontou os 
danos provocados pelos feirantes e usuários da “Feira da Lua” no 
piso da Praça Prefeito Romeu Bretas, ao redor da Concha Acústi-
ca, que é uma área legalmente tombada. Destacou que no piso há 
pedras dispostas formando um mosaico português, reproduzindo 
desenho de autoria do professor Fausto Mazzola. Disse ser urgen-
te a necessidade de intervenção do Condephac, uma vez tratar-se 
de agressão a um bem cultural da cidade e sugere a remoção des-
sa feira para outro lugar. Tendo em vista a urgência da discussão 
do tema, a presidente propôs reunião extraordinária marcada para 
13 de março, quando especialistas no tema irão comparecer para 
orientação sobre como preservar esses bens culturais. Em seguida, 
apontou também a necessidade de serem feitas adequações nos 
textos das legislações que normatizam as ações do Condephac, 
a fim de evitar problemas jurídicos no futuro. Pediu a colaboração 
dos conselheiros na elaboração de um manual de normas técnicas 
do Conselho, a fim de definir uma série de diretrizes para exames 
de futuros projetos. Por fim, a presidente Valdirene concluiu os 
trabalhos apresentando o resumo das atividades do Condephac, 
desde a sua reativação, em agosto de 2017. Nada mais havendo a 
tratar, eu, conselheiro Oswaldo Evangelista Moreira, 2º Secretário, 
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada. 

Valdirene Fátima da Silva, Presidente.
Oswaldo Evangelista Moreira, 2º Secretário

Edital de Segunda Convocação
Assembléia Extraordinária

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito Municipal 
de Avaré-SP e Presidente Interino da AMVAVE – ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DO VALE VERDE, usando das suas atribui-
ções legais e nos termos do Artigo 16 e § 2º do Estatuto Social, 
CONVOCA os DD. Prefeitos Municipais que integram a referida 
Associação, composta dos Municípios de Águas de Santa Bárbara, 
Anhembi, Arandu, Avaré, Cerqueira César, Iaras, Itatinga, Manduri, 
Pardinho, Pratânia, São Manuel e Sarutaiá, para se reunirem no 
dia 25 DE ABRIL DE 2018, em primeira convocação às 09:00 horas 
e em segunda convocação às 09:30 horas no prédio da Prefeitura 
Municipal de Avaré e sede provisória da Associação, na Praça Juca 
Novaes nº 1169, Centro, na cidade de Avaré-SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Reunião dos Prefeitos Municipais em ASSEMBLÉIA EXTRA-

ORDINÁRIA, para apreciação da proposta de escolha da sede da 
Associação;
2. Eleição do Conselho de Municípios, da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal para um mandato de 02 (dois) anos, conforme Ar-
tigos 14, 18 e § 1º c/c     e 30 do Estatuto Social;
3. Apreciação da r.sentença prolatada pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo nos Autos do Processo TC-
004949/989/15 que apreciou as Contas da AMVAVE relativas ao 
exercício financeiro de 2015;
4. Apreciação do Ofício do DD. 2º Promotor de Justiça da Co-

marca de Cerqueira César, sobre a instauração do Inquérito Civil 
14.0238.447/2018-0, no qual solicita informações pertinentes ao 
funcionamento da Associação; 
5. Apreciação da proposta de abertura da conta bancária em nome da 
Associação na cidade que for designada para sua sede;
6. Apreciação da proposta de baixa dos bens patrimoniais da Asso-

ciação e sua alienação por meio de licitação; 
7. Apreciação da proposta para atualização de débitos inscritos em 

nome dos municípios associados e seu parcelamento, até EXTIN-

ÇÃO da Associação; 
8. Apreciação da proposta para solução de passivos fiscais e traba-

lhistas em nome da Associação;
9. Apreciação da proposta para contratação de Assessoria Contá-

bil, Assessoria Fiscal e Assessoria Jurídica, para acompanhamento 
das ações de interesse da Associação perante o Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo e nas ações judiciais e extraju-

diciais pertinentes até à extinção da Associação;
10. Apreciação da proposta para fixação da contribuição mensal a ser 
devida por cada município associado, para custeio das despesas de 

manutenção da Associação e quitação dos passivos até sua extinção;
11. Apreciação da proposta de nomeação do Administrador Provisório 
que ficará responsável pela liquidação de ativos e passivos em nome 
da Associação, para fins de sua extinção, bem como, fixar o Subsídio 
a ser pago para o referido Administrador Provisório;
12. Demais assuntos de interesse da Associação.

Nos termos do que dispõe o Artigo 16 e § 4º do Estatuto da AMVAVE, 
o “quorum” para instalação da Assembléia é de 4/5 do número de As-

sociados, em primeira convocação e maioria simples dos Associados 

em Segunda Convocação 30 minutos após.
Nos termos do que dispõe o Artigo 21 do Estatuto da AMVAVE, as de-

liberações da Assembléia serão tomadas por maioria de votos, exigida 

a presença da maioria absoluta de seus Membros. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, foi lavrado o presente 

Edital, que vai publicado pela imprensa oficial do Município de Avaré, 
bem como, será enviado por via postal registrada com aviso de recebi-

mento para a sede de cada Município Associado, para fins do disposto 
no Artigo 16 e par. 5º do Estatuto Social.
Avaré-SP, 27 de março de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal de Avaré-SP
Presidente Interino da AMVAVE

A M V A V E 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE VERDE
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO (Retificado)

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  Nº 03-18
 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento 
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-

RIA Nº 03-18, a ser realizada no dia TRÊS DE ABRIL DE 2018 
(terça-feira), na sede da Associação Regional dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 
26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 com a presença mí-
nima de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que não 

puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente. A reu-

nião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a palavra 

mediante autorização do presidente.

1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária nº. 01/2018 do 
dia vinte e um de março de 2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-

ração;
2.2.1) Processo nº. 37/2017 – Interessado – COMDEMA; definição 
de procedimentos de utilização de defensivos em áreas confron-

tantes com o perímetro urbano; objetivo – resultados preliminares 
da Câmara Técnica;
2.2.2) Processo 40/2017 – Interessado – SMMA; convênio da Pre-

feitura de Avaré com o Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(CETAS) de Botucatu/SP; objetivo – análise, discussão do relatório.
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha);
2.4) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
2.4.1) Projeto “Floresta Urbana” – Interessado - Beatriz Pernambu-

co; objetivo - parcerias para realização do projeto que consiste em 
plantio adensado de áreas verdes. 

 Estância Turística de Avaré, 28 de março de 2018.[1]
 Silmara Rodrigues

Presidente-COMDEMA
 

 Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de confecção de blocos de guia de enca-
minhamento medico GEM, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atendimento a Saúde do Servidor.
Fornecedor : Albgraf Formulários Contínuos LTDA
Empenho(s) : 4351/2017
Valor : R$ 2.350,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de bandeiras oficiais, sendo 
Bandeira do Brasil, do Estado de São Paulo e do Município de Ava-
ré, 02 unidades de cada.
Fornecedor: Confecções de Bandeiras  Bandemar Ltda
Empenho(s): 1945/2018
Valor: R$ 789,90
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de violão nas Oficinas Culturais 
“José Reis Filho”.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s): 4802/2017
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de cafeteira elétrica, bebedou-
ro elétrico, balança e liquidificador, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessário para atendimento a Secretaria Municipal de Es-
portes e Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Fernando Pereira Eireli EPP
Empenho(s): 9965, 9567/2017
Valor: R$ 980,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de canto coral e teclado nas Ofici-
nas Culturais José Reis Filho.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 4399/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com aulas de Teatro 
nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessário para atender os Projetos de Arte e Cultura.
Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 4789/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de dança infantil, juvenil e melhor 
idade para a Secretaria da Cultura.
Fornecedor: Igo de Oliveira Brito
Empenho(s): 5941/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 3796/2018
Valor: R$ 8.841,02
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 3802, 3421/2018
Valor: R$ 5.699,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de salva vidas 
para o Carnaval 2018.
Fornecedor: Regina Nunes Inoue
Empenho(s): 754/2018
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 28 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Plantões Médicos de Urgência e Emer-
gência no Pronto Socorro Municipal de Avaré. 
Fornecedor: IFS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
Empenho(s): 440/2018
Valor: R$ 547.349,13
Avaré, 29 de março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/18 – PROCESSO Nº. 130/18

Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação 
asfáltica em C.B.U.Q, guias e sarjetas e unidades de rampas de 
acessibilidade em algumas vias do município de Avaré.
Data de Encerramento: 04 de maio de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 04 de maio de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 29 de março de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/18 – PROCESSO Nº. 131/18
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação 
asfáltica e drenagem pluviais na Avenida Santa Bárbara, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 03 de maio de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 03 de maio de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 29 de março de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/18 – PROCESSO Nº. 132/18
Objeto: Contratação de empresa para execução de Revitalização 
do Camping Municipal, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 07 de maio de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 07 de maio de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/18 – PROCESSO Nº. 118/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos para atender os pacientes cadastrados de CAPS
Recebimento das Propostas: 16 de Abril de 2.018 das 10 horas até 
25 de Abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de Abril de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 25 de Abril de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/18 – PROCESSO Nº. 119/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais 
descartáveis e curativos para atender os pacientes cadastrados de 
Mandado Judicial e Case
Recebimento das Propostas: 17 de Abril de 2.018 das 10 horas até 
26 de Abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de Abril de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 26 de Abril de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/18 – PROCESSO Nº. 120/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de 
curativos para  atender as Unidades da Saúde
Recebimento das Propostas: 23 de Abril de 2.018 das 10 horas até 
03 de Maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 03 de Maio de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 03 de Maio de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

LICITAÇÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/18 – PROCESSO Nº. 123/18

EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de Aparelho de Eletrocardiograma para USF IX 
Dr. Roberto M. Felisberto.
Recebimento das Propostas: 10 de abril de 2.018 das 10 horas até 
20 de abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 20 de abril de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 20 de abril de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de março de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/18 – PROCESSO Nº. 124/18
Objeto: Aquisição de Bombas de Abastecimento de Combustível 
(recondicionado).
Recebimento das Propostas: 20 de abril de 2.018 das 10 horas até 
04 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 04 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 04 de maio de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de março de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/18 – PROCESSO Nº. 125/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de materiais e ferramentas para instalação de ar 
condicionado.
Recebimento das Propostas: 16 de abril de 2.018 das 10 horas até 
26 de abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de abril de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 26 de abril de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de março de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/18 – PROCESSO Nº. 126/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos 
mobiliários, visando atender a Secretaria Municipal de Ind, Com, 
Ciências e Tecnologia e seus respectivos departamentos.
Recebimento das Propostas: 13 de abril de 2.018 das 10 horas até 
25 de abril de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de abril de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 25 de abril de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de março de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/18 – PROCESSO Nº. 127/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de recargas de 
extintores ABC 4KG, para transporte escolar
Recebimento das Propostas: 26 de Abril de 2.018 das 10 horas até 
08 de Maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 08 de Maio de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 08 de Maio de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/18 – PROCESSO Nº. 128/18
Objeto: Aquisição de trator com roçadeira – Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 27 de Abril de 2.018 das 10 horas até 
10 de Maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 10 de Maio de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 10 de Maio de 2.018 às 10:h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/18 – PROCESSO Nº 133/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviço de manejo integrado de resíduos, incluindo as seguintes 
etapas: coleta e transporte com encaminhamento para a destina-
ção final.
Data de Encerramento: 17 de abril de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de abril de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.018 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/18 – PROCESSO Nº. 134/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de refeições tipo marmitas para as Secretarias 
Municipais de Saúde e Turismo
Data de Encerramento: 13 de abril de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de abril de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de março de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/18 
PROCESSO Nº. 085/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gás 
P13 para as unidades de saúde
Data de Encerramento: 12 de abril de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de abril de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 27 de março de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/18 – PROCESSO N° 104/18

Após análise de solicitação de esclarecimento apresentado pela 
empresa Nissan do Brasil Automóveis Ltda e considerando o pa-
recer técnico da profissional da Secretária de Saúde referente ao 
Pregão em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FÁTIMA FRAGOSO, 
Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
rerratificação do edital em epígrafe, nos termos a serem conferidos 
nos sites: 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, tendo em vista que as alterações 
não irão afetar a formulação das propostas, mantêm-se o dia 03 de 
Abril de 2.018, às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 29 de Março de 2.018.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Analisando os autos, nesta data, foi verificado um lapso na Publi-
cação efetuada no dia 24 de março de 2018, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 037/18 – Processo nº 113/18, motivo pelo qual os atos 
deverão ser rerratificados da seguinte maneira:
Onde se lia:
“PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/18 – PROCESSO Nº. 113/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.
Objeto: Aquisição de equipamentos diversos (laringoscópios, te-
soura cirúrgica, pinças, porta agulha, lanternas, fone de ouvido, 
grelha de alumínio para piso, bateria para DEA, tanque inox, lava-
dora de alta pressão, armário de inox) – SAMU.
Agora se leia:
“PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/18 – PROCESSO Nº. 113/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos 
diversos (laringoscópios, tesoura cirúrgica, pinças, porta agulha, lan-
ternas, fone de ouvido, grelha de alumínio para piso, bateria para DEA, 
tanque inox, lavadora de alta pressão, armário de inox) – SAMU.
Ficam ratificados os demais atos da publicação.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA, responsável pelo fornecimento 
de dosímetros para o Pronto Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 018/18 – Processo nº. 072/18. Homologado em: 19/03/2.018.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas DELTA 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP (lote 01, 03, 09, 10 e 
17), ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI – ME (lotes 
02, 05, 06, 12, 14, 15, 16 e 18), J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 
– EPP (lotes 04, 07 e 08) e DNA COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES EIRELI – EPP (lotes 11 e13), responsáveis pelo fornecimen-
to de gêneros alimentícios (estocáveis, biscoitos, pernil, salsicha e 
ovos) para a Merenda Escolar, Refeições dos Internos dos Equipa-
mentos Municipais, Secretaria de Serviços, Gabinete do Prefeito e 
Secretaria de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico n° 020/18 
– Processo n° 077/18. Homologado em: 22/03/2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas 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 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguro para veículos pertencentes a Secretaria de Saúde, rela-
tiva ao Pregão Presencial nº. 020/18 – Processo nº. 044/18 - Ho-
mologado em: 27/02/18.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/18 – Processo nº. 072/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP 
(lote 01, 03, 09, 10, 17)
Valor Global: R$ 884.152,25 (oitocentos e oitenta e quatro mil, cen-
to e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios (estocáveis, biscoitos, pernil, salsicha e ovos) para a 
Merenda Escolar, Refeições dos Internos dos Equipamentos Mu-
nicipais, Secretaria de Serviços, Gabinete do Prefeito e Secretaria 
de Educação.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 22/03/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/18 – Processo nº. 072/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.
Objeto: Aquisição de dosímetros para o Pronto Socorro.
Valor Global: R$ 1.818,96 (hum mil, oitocentos e dezoito reais e 
noventa e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/03/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 020/18 – Processo nº. 044/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguro para veículos pertencentes a Secretaria de Saúde
Valor Global: R$ 4.842,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 27/02/2018

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMADA PÚ-
BLICA N° 001/17 – PROCESSO N° 115/17 (Contratos n° 148/17 e 
149/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS BAIRROS 
SANTANA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIÚNA, EZE-
QUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSOCIAÇÃO 
DOS SEIS BAIRROS) e COOPERATIVA DE PRODUTORES DE 
ITAPEVA E REGIÃO – COOPEVA, objetivando a aquisição de hor-
tifruti para merenda escolar, com prorrogação do prazo até 30 de 
abril de 2.018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 013/17 – PROCESSO Nº 076/17 (Contrato nº 087/17), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
NAVARRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA, objetivando a locação de bipap 
com fornecimento de insumos para atender paciente de Mandado Ju-
dicial, com prorrogação do prazo até 26 de março de 2.019, com valor 
global de R$ 18.849,52 (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove re-
ais e cinquenta e dois centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretá-
rio Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
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Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 163/17 – PROCESSO N° 451/17 (Contrato n° 
479/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a EMPRESA FERNANDO PEREIRA EIRELI – EPP, objetivando 
a aquisição de diversos materiais permanentes para serem usados 
em equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social – Semads, com prorrogação do prazo até 28 de 
abril de 2.018. Érica Alessandra Alves – Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 021/18 – PROCESSO N° 081/18, que tem por objeto a 
aquisição de trator com roçadeira, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogada em: 28/03/2.018. Sérgio Aparecido Gallego 
Júnior – Secretário Municipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 026/18 – PROCESSO Nº. 092/18, objetivando a aquisição 
de bombas de combustível, recondicionada, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 22/03/2.018. Sérgio Apare-
cido Gallego Júnior – Secretário Municipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 027/18 – PROCESSO Nº. 059/18, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de gás P13 e P45 para 
a Educação, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
da em: 22/03/2018 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Se-
cretária Municipal de Educação.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 028/18 – PROCESSO Nº. 060/18, objetivando o regis-
tro de preços para eventuais futuras recargas de extintores para o 
transporte escolar, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 23/03/2018 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros 
– Secretária Municipal de Educação.

SECRETARIA DE OBRAS

VAGAS DE
EMPREGO

PAT - AVARÉ
ADMINSTRADOR DE PATRIMÔNIO - 01
ARMADOR DE FERRAGENS - 01
ATENDENTE DE FARMÁCIA BALCONISTA – 01
AUXILIAR DE COZINHA - 01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 01
CAMPEIRO (AGROPECUÁRIA) - 01
CARPINTEIRO – 01
COZINHEIRO – 03
ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 01
FARMACÊUTICO – 02
IMPRESSOR (FILME PLÁSTICO) – 01
MECÂNICO (MOLEIRO) - 01
MECÂNICO DE TRATOR E CAMINHÃO – 01
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL - 01
OPERADOR DE CAIXA DE FARMÁCIA - 01
OPERADOR DE EXTRUSORA (FILME PLÁSTICO) – 02
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA – 01
OPERADOR DE TRANSBORDO – 01
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL - 01

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou 
pessoa física, no endereço eletrônico maisemprego.mte.gov.br 
ou diretamente no PAT, para a colocação de vagas e processo 
seletivo. 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS EM-
PREGO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes documentos: PIS, NIT, 
PASEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, Carteira de Trabalho, RG/
CPF/CNH. Estamos na Rua Bahia nº 1.580, centro, (Antigo Prédio 
da Justiça Federal). Maiores informações liguem 14-3732.1414.
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COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 27/03/2018
AI Nº 050 de 06/10/2016, protocolo/processo nº 2334/16 de 
07/12/2017; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  Nº 034, 
protocolo/processo nº 2502/16 de 07/11/2016; AI Nº 602 de 
09/12/2016, protocolo/processo nº 2987/16 de 09/12/2017; 
Interessado: C.O.I CLINICA DE ODONTOLOGIA INTEGRADA 
AVAREENSE LTDA ME CPF/CNPJ: 500.474.931-00
Endereço: Rua Alagoas, nº 1097 Avaré/SP

02.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 21/03/2018
AI Nº 702 de 25/10/2017, protocolo/processo nº 1951/17 de 
25/10/2017; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 553, 
protocolo/processo nº 2130/17 de 27/11/2017 
Interessado: RONALDO ABDALA
CPF/CNPJ: 493.952.118-49
Endereço: Rua Mato Grosso nº 800 – Avaré/SP

03.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 21/03/2018
AI Nº 704 de 15/01/2018, protocolo/processo nº 134/18 de 
22/01/2018; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 554, 
protocolo/processo nº 353/18 de 06/03/2018 
Interessado: ANA PAULA DIAS SOLDERA LABORATÓRIO ME
CPF/CNPJ: 175.514.72/0001-35
Endereço: Rua Mato Grosso nº 1121 – Avaré/SP

04.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
deferido em 21/03/2018
AI Nº 705 de 15/01/2018, protocolo/processo nº 135/18 de 
22/01/2018; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 556, 
protocolo/processo nº 349/18 de 05/03/2018
Interessado: LABORATÓRIO BIO CLÍNICO DE AVARÉ S/C LTDA
CPF/CNPJ: 508.095.73/0001-39
Endereço: Av. Prefeito Paulo Novaes nº 699 – Avaré/SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL N°04/2018
CHAMADA PÚBLICA PARA APOIO À REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO
“IV Semana do Brincar - 2018”

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo (IFSP), Campus Avaré, por meio da Comissão de Or-
ganização da Semana do Brincar, torna pública a chamada que visa 
atrair apoio de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou 
sem fins lucrativos, para a realização do evento do dia 22 a 25 de maio 
de 2018 nas dependências do IFSP- Campus Avaré.
1. INFORMAÇÕES SOBRE A “IV Semana do Brincar - 2018”
A IV Semana do Brincar é um evento voltado aos alunos dos Cur-
sos Técnicos em Lazer e Eventos, Curso superior em Gastronomia 
e Educação de Jovens e Adultos - EJA de Auxiliar em Hospedagem 
do IFSP-Câmpus Avaré, bem como a todos os profissionais da área 
que atuam na região, seja em hotéis, clubes, escolas, etc. Além disso, 
pretende desenvolver atividades com alunos do Ensino Fundamental, 
no sentido de tornar a escola conhecida entre este público e reforçar a 
importância do brincar em todas as fases da vida. A programação está 
composta de oficinas, mesas redondas, palestras, exposições fotográ-
ficas e de painéis, apresentações culturais, etc.
2. CONCESSÃO AOS APOIADORES
2.1 A IV Semana do Brincar – 2018 é um evento de interesse pú-
blico e poderá receber patrocínio e apoio de pessoas físicas e jurí-
dicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, chamados de 
apoiadores, mediante as regras deste edital.
2.2 A Comissão de Organização da Semana do Brincar, responsá-
vel pela IV Semana do Brincar – 2018, permitirá aos apoiadores a 
divulgação do apoio por meio de rádio, tv, banner, faixa, site e/ou 
mídia impressa.

INEDITORIAIS

2.3 Caso a Comissão de Organização da Semana do Brincar re-
ceba algum serviço de apoio de divulgação do evento, todos os 
apoiadores serão incluídos nesse serviço e terão as logomarcas 
divulgadas.
2.4 Justifica-se a existência de apoiadores em razão das neces-
sidades constantes no item 3 do presente edital, basilares para o 
fornecimento de estrutura de apoio ao evento; justificando-se, tam-
bém, em atrair a participação da comunidade externa à proposta.
3. CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO APOIO
3.1 Os parceiros poderão realizar apoio para viabilizar a IV Semana 
do Brincar – 2018 por meio de:
a. Materiais: brindes, livros, apostilas, camisetas, decoração, ma-
teriais de divulgação, materiais para oficinas e cursos, sorteio e 
prêmios para distribuição gratuita aos participantes da IV Semana 
do Brincar – 2018.
b. Serviços: hospedagem, alimentação, transporte, decoração, serviço 
de som, iluminação, DJ, empresas de comunicação e divulgação.
c. Participação conjunta: pessoas físicas e jurídicas de direito priva-
do, com ou sem fins lucrativos que realizem oficinas, palestras ou 
cursos relacionados ao evento.
3.2 A empresa que visa apoiar a IV Semana do Brincar poderá en-
trar em contato com o IFSP, no contato estabelecido neste edital, 
para dirimir eventuais dúvidas sobre os valores, materiais e servi-
ços necessários para a realização do evento.
3.3 As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pelo IFSP 
serão consideradas como carta de compromisso e de doação.
3.4 Os materiais ou serviços de que trata o item 3.1 serão realiza-
dos e/ou fornecidos em caráter de doação, não gerando ônus ao 
IFSP e aos seus participantes.
3.5 Será vedada aos apoiadores a cobrança de quaisquer recur-
sos/valores ao IFSP ou aos participantes da IV Semana do Brincar 
como contrapartida da doação de valores, entrega de materiais ou 
prestação de serviços que trata o item 3.1 deste edital.
3.6 Será vedada a comercialização de produtos no local do evento 
pelos apoiadores.
3.7 Será vedado o apoio de pessoas jurídicas de direito privado, 
com ou sem fins lucrativos, cuja linha de atuação esteja em desa-
cordo com a imagem do IFSP como Instituição Pública de Ensino, 
Pesquisa e Extensão.
4. DIVULGAÇÃO E MATERIAL INFORMATIVO DO PARCEIRO 
DURANTE O EVENTO
4.1 A Comissão de Organização da Semana do Brincar poderá in-
cluir a logomarca dos parceiros no site e no material promocional 
do evento com ocupação de espaço físico de igual tamanho para 
todos os apoiadores, ou proporcional à quantidade de serviços e/
ou materiais oferecidos pelo apoiador.
4.2 Não será divulgada a marca do apoiador em páginas suporta-
das pelo domínio do IFSP.
5. ENTREGA DA PROPOSTA, RESULTADO E RECURSO
5.1 Serão aceitas propostas de apoio para a IV Semana do Brincar 
até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril de 2018, horário 
de Brasília.
5.2 As propostas deverão ser encaminhadas, via e-mail, mediante pre-
enchimento do formulário “Apresentação de Proposta”, em anexo, em 
sua versão digitalizada para semanadobrincar.avr@ifsp.edu.br.
5.3 Após recebidas as propostas pela Comissão de Organização 
da Semana do Brincar, será enviado e-mail de confirmação ao pro-
ponente.
5.4 Na análise das propostas, em caso de oferta similar, serão prio-
rizadas as que:
a. tiverem sido registradas primeiro, em acordo com as informa-
ções do e-mail de que trata o item 5.2.
b. tiverem maior alinhamento com as necessidades do evento, de 
acordo com parecer emitido pela Comissão de Organização da Se-
mana do Brincar.
5.5 O resultado será divulgado até o dia 17 de abril de 2018 pelo 
site http://avr.ifsp.edu.br/
5.6 Os recursos contra o resultado final poderão ser interpostos 
pelo endereço eletrônico semanadobrincar.avr@ifsp.edu.br enca-
minhados até às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de abril de 2018.
5.7 Todos os recursos serão analisados e os pareceres serão divul-
gados no site http://avr.ifsp.edu.br/ até a data de 25 de abril de 2018.
5.8 As empresas que tiverem suas propostas aprovadas firmarão 
parceria com o IFSP de acordo com a minuta em anexo.
5.9 A homologação do resultado não gera direito à celebração da 
parceria, em conformidade como artigo 27, parágrafo sexto, da Lei 
13.019/14 e no artigo 15 da Res. IFSP 142/16.
6. CONTATO COM A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMA-
NA DO BRINCAR.
6.1 Fica estabelecido como meio único para contato dos interessa-
dos o e-mail semanadobrincar.avr@ifsp.edu.br. A ordem dos con-
tatos, inclusive para esclarecimento sobre os termos dessa chama-
da, será seguida pela ordem de chegada dos e-mails.

MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO, CAMPUS AVARÉ E O(A) _________________________
________________

PARTÍCIPES:
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA DE SÃO PAULO, CÂMPUS AVARÉ, autarquia federal de ensi-
no, criada pela Lei n” 11.892, de 29/12/2008, vinculado ao Ministé-
rio da Educação, com sede à Rua Pedro Vicente, n” 625 - Canindé, 
São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o n” 10.882.564/0001-65, 
doravante denominado IFSP, neste ato representado Pelo Diretor 
Geral do Campus de Avaré, Sebastião Francelino da Cruz, com 
nomeação publicada pelas Portaria nº 3597 de 24 de julho de 2013.
OUTRO
_____________________________________, inscri-
to(a) no CNPJ/MPF sob o número __________________ , 
com sede em __________________, neste ato represen-
tada por ______________________, portador(a) do RG nº 
________________________ , inscrito(a) no CPF sob o 
n°___________________ , que confere ao(s) qualificado(s) pode-
res para representá-Ia na assinatura deste termo de cooperação, 
daqui por diante designada apoiador(a).
As partes supracitadas ajustaram, e por este instrumento celebram 
um Termo de Cooperação, que se regerá em conformidade com 
a Instrução Normativa n” 01/97, de 15 de janeiro de 1997, no que 
couber, com a Lei n” 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com 
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto deste instrumento a mútua cooperação dos 
partícipes no desenvolvimento de atividades da IV Semana do 
Brincar será realizada do dia 22 a 25 de maio de 2018 nas Depen-
dências do IFSP Avaré.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
2.1 O presente instrumento prevê os seguintes compromissos:
2.1.1 Por parte do IFSP:
I - A Comissão de Organização da Semana do Brincar incluirá na divul-
gação do evento, como contrapartida, a logomarca dos parceiros, nas 
redes sociais e/ou nos materiais de divulgação (folhetos e cartazes).
2.1.2 Por parte do Parceiro:
I- O parceiro deverá entregar/realizar, conforme proposta de apoio, 
os valores/materiais/serviços prometidos a tempo de serem utili-
zados/empregados para o correto e adequado funcionamento do 
evento;
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II- Ao parceiro será permitida a divulgação do apoio ao evento por 
meio de rádio, tv, banner, faixa, site da pessoa física ou jurídica e/
ou mídia impressa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PROIBIÇÕES 
3.1 Os materiais ou serviços de que trata a proposta referente o 
item 3.1 do Edital xx serão realizados e/ou fornecidos em caráter 
de doação, não gerando ônus ao IFSP e aos seus participantes.
3.2. Será vedada aos apoiadores a cobrança de quaisquer recur-
sos/valores ao IFSP ou aos participantes da IV Semana do Brincar 
como contrapartida da entrega de materiais ou de prestação de 
serviços que trata o item.
3.3 É expressamente proibida a comercialização de produtos no 
local do evento pelos apoiadores.
3.4 Será desautorizado o apoio de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, com ou sem fins lucrativos, cuja linha de atuação esteja em 
desacordo com a imagem do IFSP como Instituição Pública de En-
sino, Pesquisa e Extensão.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 O prazo de vigência do presente Termo é de 60 (sessenta) dias, 
contado a partir da data de sua assinatura, devendo abranger a 
data de realização do Evento, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, observando o disposto no artigo 57, da Lei 
8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A publicação do presente Termo será providenciada pelo IFSP 
Câmpus Avaré, no site http://avr.ifsp.edu.br, até o quinto dia útil do 
mês subsequente ao de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o que esta-
belece o parágrafo único do art. 61, da lei n° 8.666/93.
Fica eleito o foro da comarca de Avaré para dirimir qualquer dúvida 
ou litígio que porventura possa surgir da execução deste acordo, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 
(três) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a 
fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, 
tão fielmente como nele se contém na presença das testemunhas 
abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.
Avaré, 07 de março de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - MARÇO DE 2018.

CÓD                           NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno ALTA Medico  Assistente CRM

1 8875 ANDERSON DE SA GOMES 26/7/2017 19/3/2018 16/5/2018 DR.Célio M. Ribeiro .F° 48981

2 7431 ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS 21/2/2018 8/3/2018 20/3/2018 ALTA Dr. Luis Gustavo Ducat 93.762

3 8189 ANA CAROLINA DA CUNHA 3/10/2017 18/1/2018 18/4/2018 DR.Káta R. Naim Saliba 81.256

4 3557 ANA CARLA NAVARRO PAULINO 20/7/2017 9/1/2018 10/4/2018 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr 131.117

5 3076 BENEDITO APARECIDO DA SILVA 26/5/2016 7/12/2017 9/4/2018 Drª.Pamela C.B.A. Silva 176506

6 1685 BENEDITO PEDRO BREZER 19/10/2016 11/12/2017 8/5/2018 Dr.vanessa Caldeira Pereira 143.655

7 948 BENJAMIN ANTONIO FILHO 14/2/2018 19/3/2018 31/3/2018 ALTA Dr. Luis Gustavo Ducat 93.762

8 1468 CIRCE LEME VAZ 14/11/2015 20/3/2018 19/4/2018 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19770

9 8534 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES MARATTA 20/2/2018 1/3/2018 2/3/2018 ALTA Dr. Afonso Celso Ferreira 15262

10 965 CLEONICE ALVES DE ARAUJO 19/10/2016 12/2/2018 16/4/2018 Dr.Vanessa Vieira 138.217

11 9169 DANIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA 17/02/0218 5/3/2018 2/4/2018 DR. Paulo Dias Novaes Filho 47.747

12 4146 DANILO CORREA PEREIRA 14/11/2014 7/12/2017 16/4/2018 Drª. Marta B.C. Gonçalves 33.029

13 9378 DEBORA APARECIDA DE PAULA ALVES 22/2/2018 26/2/2018 12/4/2018 Dr. Alberto Neves Jr 107.311

14 9262 DICLEA DELL ANHOL LEÃO 20/6/2017 12/3/2018 10/7/2018 DR.Fernando Koenig 187.123

15 5641 DOMINGOS FERNANDO BRAZ 17/6/2017 5/3/2018 4/7/2018 DRª Vanessa Vieira 138.217

16 5684 DOUGLAS APARECIDO GOMES 10/4/2015 8/3/2018 19/7/2018 Dr.Jônatas L. Giacomini 162.010

17 1233 ELIANA PEREIRA RODRIGUES 1/2/2018 14/3/2018 2/5/2018 DRª Vanessa Vieira 138.217

18 954 EDUARDA CRISTINA RIGHI  (1º CARGO ) 17/10/2017 17/1/2018 2/4/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

19 4167 EDUARDA CRISTINA RIGHI  (2º CARGO) 17/10/2017 17/1/2018 2/4/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

20 3695 EDNA DE FATIMA DOS SANTOS 28/1/2014 11/12/2017 11/4/2018 Dr.Gianfelipe Belini Poliseli 165.600

21 668 ESMERALDO DE OLIVEIRA 19/7/2016 5/3/2018 5/7/2018 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121.970

22 1168 EZEQUIEL PEREIRA SOARES 9/8/2016 15/1/2018 17/4/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

23 7624 FELIX FERREIRA SOBRINHO 29/10/2016 11/12/2017 11/4/2018 Dr.Luis A. F. Cicchetto 112.974

24 5756 FRANCIS HONORATO GOMES 1/2/2018 7/2/2018 8/3/2018 ALTA DR. Marco A. Ferreira Silva 121.970

25 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA 23/10/2013 10/10/2017 9/4/2018 Drª.Marta B.C Gonçalves 33.029

26 7719 FRANCIELE LOPES NOGUEIRA 1/2/2018 15/2/2018 9/3/2018 ALTA Dr. Ronaldo Rossini 419.957

27 7449 FLAVIA ALLINE ALVES OLIVEIRA 3/3/2013 19/3/2018 16/7/2018 Dr.Julio Cesar G. Pereira Filho 149845

28 3262 GINEZIA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS CAMILO 1/2/2017 9/10/2017 9/4/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

29 63-3 JANAYNA MARTINS COSTA 10/10/2017 19/3/2018 19/4/2018 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410

30 3812 JANE ELIZABETH WHITEHEAD 14/9/2017 19/3/2018 15/5/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

31 551 JOAQUIM JOÃO DA SILVA 14/11/2017 19/3/2018 17/5/2018 Dr.Vanessa Vieira 138.217

32 8291 JOANA ANDREIA LOPES 16/1/2018 15/1/2018 19/3/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

33 214 JOSÉ CARLOS ALVES 12/2/2016 7/12/2017 19/2/2018 Drª.Mara Félix Vasconcelos 150268

34 236 JOSÈ LAZARO CASTILHO 3/12/2014 1/3/2018 30/4/2018 ALTA Drª.Juliana  S.O.Victor 131.918

35 7422 JULIANA RIOS ROSI LIMA 9/2/2018 15/2/2018 20/3/2018 Dr. Arno Mainaraes 21.218

36 4957 KATIA REGINA CORREA 1/2/2018 19/2/2018 19/3/2018 Dr. Joao Alberto Siqueira 21.305

37 9080 KARINA LUZIA DE OLIVEIRA 18/10/2017 15/1/2018 10/4/2018 DR. Hugo Tamassia Neto 75.680

38 5653 LARA DAMMENHAIN 20/2/2018 12/3/2018 19/4/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

39 9240 LEONILDA ADELIA CRUZ 1/2/2018 7/3/2018 9/4/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

40 824 LUZIA HELENA DA SILVA 1/10/2017 10/1/2018 10/4/2018 DR.  Mauro Roberto Leme da silva jr 131.117

41 9175 LUIS PHILLIP REIS SANTIAGO 14/2/2018 8/2/2018 12/4/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

42 4703 LUIZ EDUARDO  DE MORAES 14/7/2016 7/2/2018 7/8/2018 Dr.Fernando B. Giannasi 135.560

43 1859 MARCIA CRISTINA VENDRAMINI 10/3/2018 14/3/2018 29/3/2018 ALTA Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

44 935 MARIA DE FATIMA ALVES NUNES 1/2/2018 7/2/2018 10/4/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

45 8503 MARIA FUMIKO HIRAY 5/9/2017 20/3/2018 16/5/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

46 813 MARIA APARECIDA DE SALES 16/12/2016 5/2/2018 8/5/2018 Drª.Vanessa Vieira 138217

47 3042 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 1/4/2017 12/12/2017 5/4/2018 DRªSuzel Nardinelli 53.621

48 3618 MARIA CELIA DA SILVA SALOMÃO 6/9/2016 20/11/2017 5/3/2018 Dr.Bernardo Nakasono 161.320

49 329 MARIA JOSÉ BARBOSA BENEDETE 21/11/2015 19/3/2018 31/3/2018 ALTA Dr.Vicente José Schiavão 46.404

50 9248 MARIA HELENA DE ALMEIDA MELLO 23/11/2017 7/2/2018 9/4/2018 Dr. Luiz Fernando Domingues Ladeira 22.782

51 7467 MARIA HELENA DE ALMEIDA ORLANDINI 15/2/2018 8/3/2018 7/5/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

52 1647 MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS (1°Cargo) 6/9/2016 5/2/2018 9/5/2018 Drª.Juliana  Akita 169.205

53 7649 MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS (2°Cargo) 6/9/2016 5/2/2018 9/5/2018 Drª.Juliana  Akita 169.205

54 3633 MARIA MARGARETE DE CAMARGO PEREIRA 9/2/2012 13/11/2017 2/5/2018 Drª.Kata Hiromoto Koga 100.382

55 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO 6/10/2015 19/3/2018 17/5/2018 Dr.Julio César Donato 67.280

56 7373 MARLI APARECIDA CRUZ 6/3/2018 19/3/2018 18/4/2018 Dr. Miguel A. F. Paulucci 19.770

57 6946 MARLENE APARECIDA MIRANDA 6/12/2017 12/3/2018 11/5/2018 Dr. Ricardo Colenci 151.394

58 3426 MANOEL MOREIRA DA SILVA 14/10/2017 18/1/2018 19/4/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

59 646 MIRIAN LEITE PINTO 24/11/2017 5/3/2018 5/4/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

60 5822 MIQUEIA PEREIRA DE SOUZA 9/3/2018 12/3/2018 19/4/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

61 782 NIVIA MENEZES SILVA 1/3/2018 8/3/2018 12/4/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

62 1133 NEUSA RIBEIRO STELLA 3/2/2018 19/2/2018 16/4/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

63 5746 ODAIR JOSE MENDES 5/2/2018 20/3/2018 23/3/2018 ALTA DR. Frederico Lutti Zink 139.964

64 1203 ORANI DONIZETE DE LIMA 1/3/2017 19/2/2018 19/4/2018 Dr.Luciano O. J. de Souza 96.806

65 4330 PATRICIA APARECIDA LUTFI SOARES 15/9/2017 1/3/2018 3/5/2018 DR. Lucila Barbosa 75.611

66 7497 PATRICIA LATANZIO DE OLIVEIRA 1/9/2017 7/3/2018 10/4/2018 DR.João Rogerio A. Noronha 140.001

67 7543 PATRICIA REGINA PEREIRA 7/3/2018 19/3/2018 ****** Dr. Luiz Antonio Blasioli 29.311

68 7712 PAULO DIAS PANCCIONI 18/8/2017 18/1/2018 17/5/2018 DR.Irineu Cardoso dos Santos 52.462

69 1447 RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA (1°CARGO) 9/2/2018 22/2/2018 20/3/2018 ALTA Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

70 3623 RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA (2° CARGO) 9/2/2018 22/2/2018 20/3/2018 ALTA Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

71 7412 REGINA MARIA ROCHA 22/11/2017 11/12/2017 15/2/2018 Dr. Yasmin Stehling 156.414

72 8194 REGINA CELIA LEME CUNHA 2/3/2017 8/1/2018 7/5/2018 Dr.Helio Fragoso 60.457

73 8236 ROSIANE DE FREITAS MONTICELLI ENCARNAÇÃO 3/2/2018 6/3/2018 6/3/2018 ALTA DR.João Rogerio A. Noronha 140.001

74 1478 ROMEU MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 3/3/2018 5/3/2018 9/4/2018 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410

75 4316 RONALDO PEREIRA DE SOUZA 8/3/2018 15/3/2018 12/3/2018 ALTA Dr. Roberto Chaim Berber 113.532

76 9157 ROSANA APARECIDA PEREIRA AGUIAR 7/3/2018 14/3/2018 19/4/2018 DR.Irineu Cardoso dos Santos 52.462

77 3054 ROSANA BENEDITA PINTO 22/2/2018 5/3/2018 4/4/2018 Dr.Danilo Ige Kusabara 105.217

78 1680 SERGIO BANIN 26/10/2014 12/12/2016 31/5/2018 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121970

79 5688 SERGIO ROBERTO ALVES MARTINS 1/4/2017 8/1/2018 9/4/2018 DRªCinta Venette 175786

80 6771 SILVIA CAMPOS SANCHES 19/12/2017 5/2/2018 6/3/2018 ALTA DR. Ronaldo Rossini 41,195

81 3628 SILVIA MARIA M. FIDALGO BARK. 19/8/2015 8/1/2018 7/5/2018 Dr.André Olivi Ruffolo 124.435

82 7785 SONIA FÁTIMA DE OLIVEIRA MACHADO 19/10/2016 18/1/2018 19/4/2018 Dr.Lucas Spina 169.681

83 3765 SORAYA  MARIA CONCEIÇÃO PADREDI 14/7/2016 17/1/2018 18/4/2018 Dr.Cassiano Salgado 116.503

84 7390 SUELI DE FÁTIMA LEME 20/6/2017 5/2/2018 10/4/2018 DR.Káta R. Naim Saliba 81.256

85 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/4/2016 13/11/2017 2/4/2018 Dr. Coronetti G. da Rocha 48.889

86 8121 VERA LUCIA FERREIRA DO A. PEREIRA SOUZA 18/4/2012 9/11/2017 18/5/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

87 3811 YOLANDA DE ALMEIDA FIORATO 21/2/2018 5/3/2018 5/3/2018 ALTA Dr. Eron S. Valentn 109.945

88 9094 YOHANNA RIGH MAENAKA 29/9/2017 20/3/2018 16/7/2018 DR. João Evangelista de Vasconcelos 63.410
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Prefeitura retifica edital do 
Concurso Público da Educação

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS Nº 001/2018

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
(EXTRATO – RETIFICADO EM 19/03/2018)

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, estado de São Paulo, 
torna público que realizará na forma prevista no Artigo 37 da Cons-
tituição Federal/1988, a abertura de inscrições ao Concurso Público 
de Provas e Títulos para preenchimento de vagas dos cargos abai-
xo especificados providos pelo regime estatutário Lei Municipal nº 
231/94, Lei Municipal 2007/2016 de 03/05/2016, Lei Municipal nº 
315/95 de 23/05/1995, Lei Municipal nº 053/1993 de 29/06/1993, 
Leis Complementares nº 126/2010 de 02/06/2010, 216/2016 de 
03/05/2016. O concurso público será regido pelas instruções es-
peciais constantes do presente instrumento elaborado de confor-
midade com os ditames da legislação federal e municipal vigentes 
e pertinentes.

As inscrições serão feitas das 10 horas do dia 01/04/2018 às 
16 horas do dia 16/04/2018 (período em que a 2ª via do bole-
to estará disponível), exclusivamente pela internet no site www.
conscamweb.com.br.
Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das 
inscrições:
a) acessar o site www.conscamweb.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital, escolher o cargo, preencher 
total e corretamente a ficha de inscrição, observando-se o item 
4.8, sendo que após a efetivação da inscrição não será permiti-
da, em hipótese alguma, a troca do cargo pretendido;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição.
O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qual-
quer agência bancária ou casas lotéricas até o dia 17/04/2018, 
entendendo-se como não úteis os feriados nacionais, estaduais 
e municipais, e respeitando-se, para tanto, o horário da rede ban-
cária, considerando-se para tal horário de Brasília, sob pena de a 
inscrição não ser processada e recebida.
Os candidatos poderão realizar inscrição do Concurso Público 
nº 001/2018, para mais de um cargo, desde que as provas não 
sejam realizadas no mesmo período, conforme quadro abaixo:

O edital do Concurso Público nº 001/2018 completo com: escola-
ridade exigida, tipo de prova, salário, valor da taxa de inscrição, 
documentos necessário à inscrição e à nomeação, data da pro-
va, programas, bibliografias e demais instruções serão afixados 
no quadro de avisos do Centro Administrativo Municipal e Paço 
Municipal e publicado no Semanário Oficial da Estância Turística 
de Avaré (aos sábados) (https://www.avare.sp.gov.br/semanario/
digital/) seja na versão impressa ou eletrônica, no site oficial em 
www.avare.sp.gov.br e no site www.conscamweb.com.br  e os 
Extratos do Edital do Concurso Público, assim como eventuais 
aditamentos, comunicados e instruções específicas para a re-
alização do Concurso Público nos demais jornais de circulação 
no Município de Avaré e região, a disposição dos interessados
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Março de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Foi publicada uma retificação para o novo Con-

curso Público da Prefeitura de Avaré, referente à 
contratação de Monitor, Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil, Professor de Educação Básica I e 
Professor de Educação Básica II (para aulas de In-

glês).

O novo documento está disponível no portal da 
Prefeitura (www.avare.sp.gov.br). Ao acessá-lo, há 
uma chamada “Concurso Público”, basta clicar e terá 
acesso aos arquivos necessários. 

O edital de retificação consta que foi alterado o salá-

rio para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. 
Anteriormente, o salário publicado foi de R$ 2.141,87 e 
modificado para R$ 1.929,60. 

As inscrições deverão ser feitas até as 16h do 
dia 16 de abril, exclusivamente pela internet no site 
www.conscamweb.com.br

Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o 
período das inscrições:

a) acessar o site www.conscamweb.com.br;
b) localizar no site o “link” referentes ao Concur-

so Público 001/2018 da Prefeitura de Avaré;
c) ler o Edital por completo, escolher o cargo, preen-

cher corretamente a ficha de inscrição. Após a efetivação 
da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
troca do cargo pretendido;

d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento correspondente da taxa 

de inscrição até a data limite. Os candidatos pode-

rão se inscrever no Concurso Público nº 001/2018, 
para mais de um cargo, desde que as provas não 
sejam realizadas no mesmo período.

Semanário Eletrônico
Assim que os processos se finalizaram, o primeiro 

edital e suas respectivas informações foram publica-

das no Semanário Eletrônico, no dia 16 de março de 
2018, edição 123. Não somente no semanário, o do-

cumento juntamente a matéria também foram envia-

dos a imprensa local e regional.

Já, a retificação, também foi publicada no Se-

manário Eletrônico, no dia 23 de março de 2018, 
edição 127. E, informada, aos munícipes avareen-

ses através da imprensa. 

EDUCAÇÃO
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GESTÃO
A Prefeitura da Estância Turística 

de Avaré comemora o direciona-
mento de cerca de R$1.450.000,00 
(Um milhão e quatrocentos e cin-
quenta mil reais) para pavimenta-
ção do Jardim Califórnia. Quatro 
emendas parlamentares possibili-
tarão que os moradores do bairro 
sejam beneficiados com a melho-
ria aguardada a tempos.

Alguns Deputados Federais 
ofereceram emenda ao Orçamen-
to da União que varia de R$ 250 
mil à R$ 700 mil cada. É a Prefei-
tura que orienta os parlamentares 
onde os valores devem ser inves-
tidos.

 O asfalto do Terras de São José 
já está em fase de licitação e a obra 
deve começar até o meio do ano. 
Agora, com o apoio do Governo 
Federal, será iniciado o processo de 
liberação do dinheiro  para asfaltar 
o bairro. 

 

Foi lançada na última sexta-fei-
ra, 23, em São Paulo, a Campanha 
do Agasalho 2018 com uma novi-
dade: a participação da Turma da 
Mônica, que estará presente em 
todas as peças de comunicação 
da iniciativa deste ano, que terá 
como tema a expressão “É tempo 
de doar!”.

Anualmente coordenada pelo 
Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo (Fussesp), a 
campanha tem parceiros todas as 
Secretarias de Estado, os Fundos 
Sociais dos municípios – dentre os 
quais o de Avaré – empresários e 
a sociedade civil. 

O objetivo é arrecadar peças 
de roupas em geral, calçados e 
cobertores e agasalhos em bom 
estado de conservação. O material 
recebido em doação é em seguida 
repassado para famílias carentes e 
para pessoas atendidas em enti-
dades assistenciais.

SOCIAL
 

Lançada a Campanha do Agasalho
com o tema “É tempo de doar!”

A partir de agora serão distribu-
ídas caixas coletoras de agasalhos 
em diferentes pontos urbanos. Já 
podem receber doações os se-
guintes locais: Escola Infantil Pin-

tando o Sete, Sumirê, Restaurante 
Bizungão I, II, e III, Supermercado 
Pinheirão, Saladão Max, Super-
mercado Paulistão, Supermercado 
Jaú, Sabesp e Tiro de Guerra. Em 

breve, haverá a divulgação de ou-
tros lugares com caixas coletoras 
da Campanha do Agasalho 2018. 
Logo divulgaremos outros postos 
para arrecadação.



EDIÇÃO 851 | AVARÉ, 29 DE MARÇO DE 2018 17

Começou esta semana o progra-
ma criado pela Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré para recuperar a 
pavimentação asfáltica de centenas 
de ruas e avenidas da cidade. Na 
primeira etapa, o programa “Asfalto 
Novo” promoveu melhorias na Rua 
Venceslau Carlos Belinato, no Jardim 
Presidencial. 

Equipes da empresa contratada 
trabalharam para corrigir os desníveis 
provocados pela enorme quantidade 
de buracos naquela via. Cerca de 400 
metros de rua recapeados. No mes-
mo contrato, trechos da Rua Bahia, 
das Avenidas Celso Ferreira da Silva 
e Governador Mário Covas também 
serão recuperados.

Investimentos de R$ 10 milhões
Através do programa, nos próxi-

mos 20 meses, a Prefeitura deverá 
investir R$ 10 milhões de recursos 
próprios no recapeamento de apro-
ximadamente 400 quadras espalha-
das por todos os bairros de Avaré. 
Segundo técnicos da Prefeitura que 
fi zeram o levantamento, somente as 
vias que não tiverem condições de 
serem recuperadas pela operação 
“Tapa Buracos” poderão ser benefi -
ciadas pelo programa “Asfalto Novo”. 

As duas frentes de trabalho atua-
rão juntas. De um lado, as equipes da 
Prefeitura vão continuar tapando bu-
racos menores, de outro, as empre-
sas contratadas farão o recape dos 
trechos mais prejudicados. A Prefei-
tura ainda conta com a possibilidade 
de o Governo do Estado liberar mais 
R$ 10 milhões para serem aplicados 
em recapeamento da malha viária ur-
bana.

Prefeitura dá início ao programa 

OBRAS

Prefeitura dá início ao programa 
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A Secretaria da Educação iniciou 
nesta semana a entrega de cerca de 
dez mil kits escolares para os alunos 
da Rede Municipal de Ensino, ma-
triculados em Centros de Educação 
Infantil, nas unidades de Ensino Bá-
sico, Fundamental e de Educação de 

EDUCAÇÃO 

Alunos da Rede Municipal de 
Ensino recebem kits escolares
Entrega prossegue na semana que vem

Jovens e Adultos (EJA). 
O fornecimento dos kits é uma 

forma de auxiliar os pais na redução 
dos gastos com material escolar, jus-
tifica a secretária da Educação, Jo-
siane Lopes de Medeiros. “Todos os 
produtos são de qualidade e repre-

sentam benefício para as famílias que 
conseguem uma boa economia no 
orçamento”, complementou. 

A secretária informou também 
que em breve os alunos de toda a 
Rede Municipal vão receber seus uni-
formes.

Com a presença de bom público no 
Ginásio Municipal Kim Negrão, a equipe 
de futsal de Avaré venceu a de Arandu 
por 4 a 2, garantindo vaga nas quartas de 
finais da Copa TV Tem de Futsal 2018.

O próximo adversário de Avaré é o time 
de Angatuba. O jogo está marcado para a 
próxima terça-feira, 3 de abril, às 20h30.

As quartas de final da competição te-
rão ainda as seguintes partidas: Capão 
Bonito jogará contra Itapetininga, Buri 
compete com Alambari, e Tatuí enfrentará 
Itapeva. 

ESPORTES

Avaré avança na Copa TV Tem de Futsal

ESPORTES
Avaré participa dos 
Jogos Regionais do 
Idoso na 
Praia Grande

No último domingo, 25 de mar-
ço, ocorreu a abertura da 22ª edi-
ção dos Jogos Regionais do Idoso 
(JORI), disputados este ano na Praia 
Grande. O evento é organizado 
pelo Fundo Social de Solidariedade 
em parceria com a Secretaria Esta-
dual de Esportes e Lazer. Cerca de 3 
mil atletas de 200 municípios estão 
disputando o JORI. 

Helenil Soares Castilho, ava-
reense de 77 anos, participou na 
modalidade nado livre, categoria 
D, tendo obtido o décimo primei-
ro lugar na classificação.

Melhor idade
A competição é disputada por 

representações esportivas dos 
municípios paulistas integrada 
por atletas com mais de 60 anos. 
Estão em disputa várias modalida-
des nas seguintes categorias. 

Atletismo e Natação 
Masculino e Feminino

A – de 60 anos completos ou 
a serem completados no ano da 
realização dos jogos a 64 anos. 
B – de 65 a 69 anos. 
C – de 70 a 74 anos. 
D – de 75 a 79 anos. 
E – de 80 a 84 anos. 
F – a partir de 85 anos.

Dança de Salão Misto, Tênis, 
Tênis de Mesa e Voleibol 

Adaptado | Masculino e Feminino 
A – de 60 anos completos ou a 
serem completados no ano da 
realização dos jogos a 69 anos. 
B – a partir de 70 anos.

Bocha, Buraco, Coreografia, Da-
mas, Dominó, Malha, Truco e Xadrez 
Categoria: Única.
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DEMONSTRATIVOS
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AGRICULTURA

Programa “Campo Seguro” 
facilita o atendimento da 
PM em propriedades rurais

A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Agricultura firmaram par-
ceria para a execução do programa “Campo Seguro”. Trata-se de uma 
tecnologia inovadora de cadastramento geográfico dos imóveis rurais, a 
fim de favorecer diligências da PM em áreas rurais. 

Cada propriedade recebe uma placa de identificação com numeração 
específica que, ao ser inserida ao GPS, mostra diretamente as coordena-
das geográficas, fazendo com que a viatura policial consiga chegar com 
maior agilidade ao local e atender ao chamado do proprietário. 

Para que este trabalho ocorra, toda a área rural será mapeada, e o 
banco de dados formado com georreferenciamento pontual da entra-
da principal da propriedade, nome do imóvel, nome do proprietário e 
telefone para contato. Após a catalogação dos dados cada proprietário 
receberá uma placa de identificação individual que deverá ser colocada 
na entrada da propriedade.

O município conta hoje com cerca de 900 propriedades rurais e apro-
ximadamente 150 já estão cadastradas geograficamente no banco de 
dados da PM. Os dados de sítios e fazendas, bem como das estradas vici-
nais já incluídas no “Campo Seguro” estão sendo inseridas nos GPSs para 
que na primeira semana de abril, os dispositivos possam ser instalados 
nos veículos de patrulha agrícola.

A placa conta com uma numeração específica, com o nome da pro-
priedade e um ponto de referência, os quais serão utilizados para acionar 
a Polícia Militar. Com tais dados, a PM conseguirá traçar no GPS a melhor 
rota para chegar ao local da ocorrência. 

Entrega das placas 
No dia 22, houve uma cerimônia na Câmara Municipal, onde se deu 

a entrega das placas aos produtores rurais já cadastrados e dois GPSs 
Automotivos à Polícia Militar, equipamentos doados pelo Sindicato Rural 
de Avaré para auxiliar no projeto.
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Foi realizada na última quarta-feira, 28, a Au-
diência Pública para debater os aspectos técnicos, 
legais e científicos que envolvem a provável muni-
cipalização do Horto Florestal de Avaré. A sessão 
pública aconteceu no auditório da Associação Re-
gional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos 
de Avaré (AREA) e contou com a presença da dire-
ção do Instituto Florestal do Estado de São Paulo 
(IF), vinculado à Secretaria de Estado do Meio Am-
biente e que administra as unidades.

Dividida em 7 etapas, a audiência expôs ao pú-
blico presente detalhes técnicos da área a ser mu-
nicipalizada de cerca de 95 hectares e que engloba 
o conhecido lago do Horto, além das principais 
trilhas de caminhada e das sedes administrativas 
da entidade.

Dirigentes do IF esclareceram que a municipa-
lização não impedirá que os experimentos científi-
cos em curso na área sejam continuados. Da mes-
ma forma, toda e qualquer intervenção na área 
terá que ser previamente autorizada pelo instituto.

A Secretaria do Meio Ambiente complementará 
o trabalho que já vem sendo realizado pelas equi-
pes do IF. A pasta conta com engenheiros agrô-
nomos e uma bióloga dispostos a colaborar com 
a ampliação dos experimentos já em andamento. 
Para os responsáveis, há uma carência muito gran-
de de funcionários e técnicos, o que faz com que o 
Instituto não possa explorar todo o potencial que 
a unidade oferece.

Já, a Secretaria Municipal de Turismo destacou a 

MEIO AMBIENTE

Audiência Pública debateu os aspectos 
da municipalização do Horto Florestal

possibilidade de agregar as belezas do Horto Flores-
tal a um novo roteiro turístico para a cidade. “O eco-
turismo e o turismo ambiental estão sempre em alta 
e vamos abrir essa via de atração para a cidade de 
Avaré”, destacou os responsáveis pelo setor. 

Como a área do Horto Florestal é também uti-
lizada para pesquisa científica, o processo de ces-
são necessitou ser precedido de audiência aberta a 
pesquisadores e cientistas, conforme previsão do 
Artigo 272 da Constituição do Estado de São Paulo.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) divulgou as vagas abertas de emprego 
no município. Estão disponibilizadas no órgão 
oportunidades de contratação para as seguin-
tes funções: adminstrador de patrimônio (1), ar-
mador de ferragens  (1), 0atendente de farmá-
cia balconista (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar 
de enfermagem (1), campeiro (agropecuária) 
(1), carpinteiro (1), cozinheiro (3), eletricista de 
veículos automotores (1), farmacêutico (2), im-

PAT: Oportunidades de Emprego
pressor (filme plástico; 1), mecânico (moleiro; 1), 
mecânico de trator e caminhão (1), mecânico de 
motor a diesel (1), operador de caixa de farmácia 
(1), operador de extrusora (filme plástico; 2), ope-
rador de máquina agrícola (1), operador de trans-
bordo (1) e psicólogo organizacional (1). 

Candidatos
Os candidatos devem se cadastrar no Sistema 

Mais Emprego através da internet ou junto ao PAT. 
O interessado deverá apresentar os seguintes do-

cumentos: PIS, NIT, PASEP, Bolsa Família, Cartão 
Cidadão, Carteira de Trabalho, RG, CPF e CNH. 

Empregadores
Para os empregadores é necessário o cadas-

tro da empresa ou da pessoa física no endereço 
eletrônico maisemprego.mte.gov.br ou direta-
mente no PAT. 

Serviço - Rua Bahia, 1580 (Antigo prédio da 
Justiça Federal)

Telefone: (14) 3732.1414
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Diversas intervenções 
artísticas livres para todos 
os públicos

No próximo domingo, 8 de abril, o Sesc São 
Paulo realiza novamente o Circuito Sesc de Artes 
em Avaré, evento que tem o apoio da Prefeitura de 
Avaré, através da Secretaria Municipal da Cultura.

Com atividades de artes visuais, circo, cinema, 
dança, música, teatro, literatura e tecnologias e ar-
tes, a décima edição do Circuito envolve 106 traba-
lhos artísticos com cerca de 400 artistas em mais 
de 1000 ações, todas gratuitas e livres para todos 
os públicos em mais de cem localidades do interior, 
do litoral e da Grande São Paulo.

Em Avaré, a programação acontecerá de sexta 
a domingo, das 16h às 21h30, no Largo São João. 
“As apresentações são realizadas em praças e ruas, 
pois a proposta é ocupar espaços públicos, ampliar 
as possibilidades de convivência, circulação de tra-
balhos artísticos e reflexões sobre outras relações 
possíveis”, explicam os organizadores.

Circo
Grande Circo

Circo Puntino (ITA)
Gregório é o galã e Katyusha é a estrela neste 

espetáculo italiano com toques poéticos e cômicos. 
Os artistas usam a roda alemã e a girafa, um tipo 
de monociclo, em números de dança acrobacias, 
malabarismo, manipulações e equilibrismo. O Circo 
Puntino foi criado em 2010 com base nas escolas 
europeias tradicionais, com um olhar contemporâ-
neo para o circo de rua e o circo-teatro.

Dança
Arrastão

Cia. Etra de Dança Contemporânea (SP)
A partir de um trabalho de pesquisa sobre o 

corpo, seus fluxos de movimento individuais e co-
letivos, sob o comando de Edvan Monteiro, o gru-
po paulista apresenta essa intervenção interativa 
em que as ações dos bailarinos ocupam todo o es-
paço com liberdade. Mesmo quando se agrupam, 
se repelem, se empurram ou se arrastam, os corpos 
não deixam de demonstrar sua resistência e sua in-
dividualidade.

CULTURA

Circuito Sesc de Artes volta a Avaré 
com atrações e espetáculos

Música
Six Rockstrings (SP)

Seis músicos profissionais eruditos se uniram 
em nome do rock’n’roll e formaram uma banda 
com dois violinos, duas violas e dois violoncelos. 
Juntos desde 2012, o sexteto de cordas vem pes-
quisando sonoridades e desenvolve efeitos mu-
sicais como uma banda de rock de instrumentos 
tradicionais. No repertório, estão músicas de Deep 
Purple, Led Zeppelin, Nirvana e AC/DC.

Cinema
CinePiano

Tony Berchmans (SP)
Como acontecia no início do século XX, o com-

positor e pianista Tony Berchmans acompanha a 
exibição de clássicos do cinema mudo enquanto 
executa a trilha musical. Porém em “CinePiano”, ao 
invés das músicas originais, ele improvisa ao vivo, 
com temas de sua autoria, trechos de música clás-
sica ou folclórica, sempre em sincronia com os fil-
mes e criando um novo jeito para ajudar a narrar 
cada história.

Literatura
Poemas Passageiros

Zebra5
Palavras em grandes proporções são dispos-

tas no chão para compor textos poéticos. Neste 
jogo- poema, o público é convidado a rearranjar as 
palavras da forma que quiser, para desconstruir os 
textos originais e, em seguida, exercitar sua criativi-
dade para formar seus novos poemas.

Programação do Gabinete de Curiosidades e 
Habilidades
Literatura

Palavra + Imagem
Cia. Alcina da Palavra (SP)

Com um acervo variado de livros ilustrados, 
mediadores convidam o público para leituras indi-
viduais e/ou compartilhadas.

Cinema
Curtas de Animação da Pixar

Exibição de uma seleção dos curtas-metragens 
de animação criados pelo estúdio Pixar, responsá-
vel por grandes sucessos do cinema e atualmente 
parte da Walt Disney Pictures.

Artes visuais
Arte de Rua em Lambe-lambe

Discordia, Roni Evangeli e Alberto Pereira (SP)
Os artistas Pedro Caboatan, Roni Evangelista e 

Alberto Pereira vão apresentar o universo do lam-
be-lambe, uma técnica de arte de rua que utiliza 
o papel colado em muros, postes e outros locais 
como sua principal expressão. Os participantes da 
atividade são convidados a conhecer e produzir 
três técnicas distintas, com lambe-lambe feito à 
mão, com estêncil e de forma digital.
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A Secretaria Municipal da Saúde divulgou da-
dos preocupantes com relação ao alto índice de 
pacientes que não se apresentam no dia e horário 
para realizar exames previamente agendados.

O não comparecimento sem justificativa prévia 
prejudica muita gente, principalmente pacientes 
que aguardam na fila para um agendamento.

O levantamento mostra que apenas nos primei-
ros vinte dias de fevereiro 57 pacientes deixaram 
de realizar exames de ultrassonografia, mesmo 
solicitando o agendamento junto à Secretaria de 
Saúde.

Em um único dia de fevereiro, 17 pacientes ig-
noraram a agenda de exames, o que causou um 
“vazio” na sala de procedimentos, mesmo com a 
previsão de grande volume para o expediente.

SAÚDE

Secretaria alerta para faltas 
em exames pré-agendados

Aviso
Para evitar que o problema se perpetue, a 

Secretaria da Saúde orienta as pessoas que 
agendaram exames e não puderem compare-
cer, para que entrem em contato e comunicar 
a desistência.

Assim, outros pacientes poderão ser favoreci-
dos com vagas, colaborando com redução das filas 
de espera. 

Com efeito, os pacientes que não se apresen-
tarem para os exames marcados terão que pas-
sar por nova consulta médica para garantir novo 
agendamento.

A Secretaria da Saúde atende o público pelo te-
lefone 3711.1430, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

Saúde expõe
cartazes com
a relação de
remédios
disponíveis
A lista é atualizada
semanalmente

A fim de agilizar os atendimentos e redu-
zir o número de filas, a Secretaria Municipal 
da Saúde está dispondo nos seus postos e 
unidades cartazes com a relação do estoque 
de medicamentos disponíveis oferecidos pela 
Prefeitura. 

A lista fixada é atualizada sempre quando 
necessário. Na terça-feira, 20 de março, foram 
inclusos novos remédios e a relação foi colo-
cada, novamente, nas dependências das UBSs. 
No cartaz o público recebe informações claras 
e precisas que englobam os medicamentos di-
versos, entre controlados e antibióticos, bem 
como os indicados para tratamento de hiper-
tensão e de diabetes. 

Em razão da demanda, a disponibilidade de 
alguns medicamentos pode variar. De acordo 
com a Secretaria da Saúde, o abastecimento é 
feito semanalmente. Na falta de itens, o cida-
dão deve informar a sua necessidade através 
do telefone (14) 3711.1430.

COMUNICADO
A Secretaria de Comunicação da Estância Turística de Avaré informa que, entre os dias 

1o de Janeiro e 28 de Março de 2018, o Semanário Oficial do município deixou de 
circular em sua versão impressa. Neste período, 52 edições do Semanário Eletrônico 

foram editadas e publicadas com centenas de atos emanados pelo Executivo, 
Legislativo e outras entidades públicas. Ao todo, até esta data, foram publicadas 

130 edições do Semanário Eletrônico com a finalidade de dar transparência aos atos 
da administração. Os interessados podem conhecer o conteúdo dessas edições 
acessando o endereço www.avare.sp.gov.br, clicar no menu “semanário/digital” 

e fazer o download da edição desejada.
Avaré, 29 de março de 2018.

Josená B. Araujo
Secretário de Comunicação


