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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
30 de NOVEMBRO de 2020
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que viabilizem medidas preventivas,
para que não tenha falta d’ água no Bairro Vera Cruz.
-para que realize estudos no sentido de implantar no interior de locais que
prestam atendimento a crianças em vulnerabilidade social, um espaço Kids/
brinquedoteca.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito carroçável da Rua Silvio Pepe confluência com a Rua Abílio Garcia/Vila
Jussara Maria.
-por meio do setor competente, para que realizem limpeza nas caixas d’água
das Creches e Escolas da Rede Municipal.
-para que estude a possibilidade de desenvolver um Centro de Distribuição
de Alimentos em formato de Cooperativa.
-por meio do setor competente, para que estude em caráter de urgência a
possibilidade de pagar o percentual máximo de 40 % de adicional de insalubridade para todos os funcionários públicos da Saúde que atendem os
pacientes em período de Pandemia.
-por meio do setor competente, para que garanta o fornecimento da merenda
escolar para todos os alunos da Rede Pública Municipal.
-para que em caráter de urgência instalem placas indicativas com o nome
das ruas e contendo cep em todas as vias de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e roçada na entrada
do Posto de Saúde Dra. Maria da Glória Ramires Ferreira.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Amando de Oliveira Garcia/Vila Jussara Maria.
-notifique o proprietário do terreno localizado na Rua da Colina, 535/Bairro
Colina Verde, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Major Vitoriano/
Bairro Alto ao lado do número 58, para que realize limpeza e manutenção
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza na área com
mato alto na Rua Silvio Pepe Filho/Vila Jussara Maria em frente ao número
601 ao 701.
-para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do
terreno localizado na Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto, para que realize limpeza
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua XV de novembro/Vila
Santa Izabel ao lado do número 350, para que realize limpeza e manutenção
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação
vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Abílio Garcia/
Vila Jussara Maria ao lado do número 326, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Silvio Pepe Filho/Vila
Jussara Maria ao lado do número 671, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-para que intensifique a fiscalização, quanto ao uso de vagas de estacionamento garantidas para PNE (pessoas com necessidades especiais) e idosos.

Jairo Alves de Azevedo

-novamente solicito para que através do Departamento competente providencie o conserto de um buraco na Rua: Bandeirantes defronte ao nº 127
no Bairro: Bonsucesso, pois vem causando transtornos para as pessoas que
transitam pela mesma.
-Novamente solicito para que através do Departamento competente providencie o conserto de buracos existentes em toda extensão da Rua Ernesto
Vendramini, Bairro São Judas II. Pois vem causando transtornos para as
pessoas que transitam pela mesma.
-novamente indico para que através do Departamento competente DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito) análise qual a possibilidade de
instalar um redutor de velocidade (LOMBADA) na Rua: Teodomiro Garcia no
Bairro Plimec, próximo ao nº 49, pois os moradores e pedestres que transitam pelo local estão sentindo insegurança por conta da velocidade que os
veículos transitam pela mesma.
-novamente indico para que através do Departamento competente DEMUTRAN (Departamento Municipal de Transito) analise a possibilidade de
instalar um redutor de velocidade (LOMBADA) na Rua: Emilio Figueiredo
próximo ao nº 15, pois os moradores e pedestres que transitam pelo local
estão sentindo insegurança por conta da velocidade que os veículos transitam pela mesma.
-para que através do Departamento competente providencie a manutenção
adequada em toda extensão da AV. JOAO SILVESTRE, Bairro: Distrito Industrial, pois está difícil a entrada de veículos para que entre fazer as entregas de mercadorias nas indústrias localizadas nas dependências.
-para que através do Departamento competente providencie a manutenção
adequada em toda extensão da Rua DEOLINDA DE ALMEIDA CORREA,
Bairro: Distrito Industrial, pois está difícil a entrada de veículos para fazer
as entregas de mercadorias nas indústrias localizadas nas dependências.

-para que através do Departamento competente providencie a manutenção
adequada na Av. DONGUINHA MERCADANTE, Bairro: Jardim Paineiras,
justamente no trecho sem a pavimentação, pois está difícil o tráfego de veículos pela a mesma, os veículos são obrigados a transitar pela contramão
causando um risco enorme de acidentes.
-novamente indico para que através do Departamento competente providencie a roçada e limpeza em todo o Bairro Jardim Paineiras, o mesmo encontra-se de forma propícia para a procriação de bichos peçonhentos, gerando
um risco enorme para crianças que brincam pelo Bairro e também pessoas
que moram no mesmo.
-para que através do Departamento Competente providencie a limpeza da
praia e também providencie para que seja feita a capinagem dos matos nas
margens da mesma, devido à baixa da água está expostos matos e lixos que
estavam escondidos pela água do bairro Costa Azul, isso para que as crianças, adolescentes e idosos possam desfrutar da mesma com tranquilidade.

Roberto Araujo

-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de
Lombada na Rua Nicola Pizza, próximo ao número 1.161 – Bairro: “Vila Martins III”, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em
alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes, inclusive
com vítimas fatais.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora ANA CLAUDIA ROCHA DE MORAES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora JUSSARA MARIA RODRIGUES DE LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES RICCI LAJARIN.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor SIDNEI DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor ANDERSON JOSÉ DE PAULA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor CARLOS JOSÉ DE ASSIS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora MARIA DAS DORES ARRUDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento da Senhora CELIA DE BARROS SILVA.

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento das 42 vítimas do trágico acidente envolvendo
um ônibus e um caminhão, próximo ao Km 172 da Rod. Alfredo de Oliveira
Carvalho, no dia 25 de novembro do corrente, fato esse que causou grande
consternação perante a toda nossa região.
-seja oficiado ao DEMUTRAN para que pinte uma faixa de pedestre na rua
Félix Fagundes em frente ao número 1387.
-seja oficiado ao DEMUTRAN para que instale um redutor de velocidade na
rua Zico de Castro, na proximidade do número 936.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), para que informe
esta Casa de Leis sobre os riscos que a redução do nível do reservatório da
água da Represa Jurumirim da região de Avaré poderá causar ao Meio Ambiente. Solicitamos relatório indicando riscos ao Meio Ambiente causados em
razão do baixo nível das águas da Represa Jurumirim. Considerando que, a
Represa Jurumirim está sendo drasticamente castigada pelo baixo nível das
águas afetando a economia, o Meio Ambiente e o turismo de nossa cidade.
Munícipes, turistas de toda região preocupados com o nível do reservatório
abaixo de 20% solicitam medidas urgente para solução do problema.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, para que nos informe: Avaré está preparada para uma segunda onda da
COVID-19? Considerando que, especialistas preveem dificuldades para o País
enfrentar uma segunda onda da Pandemia no País e em São Paulo o grupo de
Contingência da COVID-19, grupo que coordena ações no Estado já alertou
sobre a possibilidade de uma nova onda deixando claro que:
“É preciso manter reservas de leitos nas Unidades com as festas de fim de
ano, haverá a possibilidade do aumento do risco de contágio.” Segundo o coordenador do Centro de Contingência José Medina – “É um período em que
as pessoas se reúnem, há um contato maior por um tempo maior, o que aumenta o risco de transmissibilidade”, apontou João Gablardo, coordenador
executivo do Centro de Contingência. Quais medidas serão utilizadas para
que nossa cidade não seja novamente vítima da Pandemia COVID-19, após
as Festas de Fim de Ano? Haverá um levantamento de como está o acompanhamento do Coronavírus nos Municípios atendidos em nossa cidade?
Quais medidas estão sendo tomadas em relação à prevenção e bloqueio
da transmissão? Está havendo reuniões com os Prefeitos e Secretários de
Saúde desses Municípios, objetivando o estabelecimento e parâmetros em
conjunto, seguindo a mesma linha de ações de Prevenção e cuidados no
Controle ao Coronavírus?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que nos informe sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Os profissionais da Cultura, artistas de nossa cidade e empresas
que atuam no setor cultural que estão atravessando dificuldades financeiras
durante o período de Pandemia, já receberam o auxílio Emergencial Aldir
Blanc? De que forma foi realizado o pagamento do auxílio emergencial Al-
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dir Blanc aos profissionais de Cultura de nossa cidade? Todos os artistas,
coletivos e empresas que atuam no setor cultural de nossa cidade e que
atravessam dificuldade financeira já receberam o auxílio emergencial? Se
negativo, qual o motivo? Qual o valor repassado da ajuda emergencial Aldir
Blanc para artistas e empresas que atuam no setor cultural e atravessam
dificuldade financeira durante a Pandemia? Considerando que, a Lei Emergencial Aldir Blanc tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial
para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam
dificuldades financeiras durante a Pandemia, todas as medidas deverão ser
tomadas para que todos recebam o Auxílio Emergencial.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, reiterando o Requerimento nº 366/2020 de 15 de junho de
2020, até a presente data sem resposta, para que nos informe: Todas as vias
públicas pavimentadas de nossa cidade estão devidamente sinalizadas verticalmente e horizontalmente? Quais as vias públicas que ainda encontram-se
sem sinalização vertical ou horizontal?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do
setor competente, para que esclareça sobre a Violência Doméstica em nossa cidade, envolvendo as mulheres: Considerando que, com o isolamento
social milhares de mulheres ficaram confinadas em suas casas nas mãos
dos agressores; Quantos casos de Violência Doméstica, temos em nossa
cidade durante todo esse período de Pandemia? A mulher vítima de violência
doméstica tem resposta do serviço de proteção em nossa cidade? Quais as
políticas públicas voltadas à Mulher em nosso Município? Considerando que,
no Brasil os casos aumentaram especialmente no estado de São Paulo teve
um percentual grande de casos de violência doméstica, todas as precauções
deverão ser tomadas em defesa das mulheres em nossa cidade.

Flavio Eduardo Zandoná- 2º Secretário

-votos de parabenização ao artista Xavier e a empresa All Door pela magnífica obra numa propriedade particular, próxima a CAIC mas que chama
atenção por sua beleza e criatividade e que com certeza se tornará uma
atração turística da cidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis os custos totais e individuais com os enfeites de natal. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11,
§1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis se existe fiscalização por parte da Prefeitura
na Árvore de Natal instalada no Largo São João orientando os pais e principalmente as crianças quanto aos cuidados necessários, como por exemplo,
não colocar as mãos, ou subir na mesma. Considerando que semana passada ocorreu uma fatalidade com um enfeite de natal parecido em um Centro
Comercial, na qual a criança foi a óbito em decorrência de uma descarga
elétrica. Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis se o mesmo pretende se pronunciar sobre
a realização ou a não da EMAPA, já que muitos munícipes cobram esse
posição da Prefeitura que até o momento não deu uma posição sobre o assunto, enquanto grandes capitais já se pronunciaram sobre o cancelamento
de suas principais festas como São Paulo (Virada do Ano ) e Salvador (Carnaval). Que este requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis se existe um plano para contenção das
enchentes que a cada chuva está se tornando um problema mais grave na
cidade e tivemos na última semana o exemplo de São Carlos o prejuízo que
ocorreu decorrente as enchentes no centro comercial da cidade. Que este
requerimento seja respondido com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011.

Jairo Alves de Azevedo

-que analise a possibilidade de disponibilizar máquinas para fazer a manutenção adequada em toda extensão da Estrada Vera Cruz, mesma que faz a
ligação do bairro Ipiranga com a FUNDAÇÃO PADRE EMÍLIO IMMOS, pois
está difícil a entrada de veículos para que entre fazer entregas de mercadorias e também a chegada dos funcionários que trabalham nas dependências.
-que analise a possibilidade de disponibilizar um fiscal para que faça a
fiscalização na Av. Emilio Figueiredo nº 11 no Bairro Jardim Tropical, a
pedido do morador e proprietário da Loja MM Materiais para Construção
“Sr. Marcos”, o terreno localizado ao lado de seu comércio está abandonado há alguns meses, por conta do descaso do proprietário o mato está
muito alto, o mesmo já presenciou algumas vezes bichos peçonhentos,
isso está causando transtorno as pessoas que moram nas proximidades
do bairro.
-Novamente peço para que providencie a adequação do bueiro, pois a manutenção da rua sem a pavimentação foi feita e o bueiro ficou com elevação
acima do nível da rua causando insatisfação dos moradores e pessoas que
utilizam dessa via. Localizado na Av. João Silvestre, bairro Distrito Industrial,
já fiz Indicações e Requerimentos e até agora não tive a resposta e também
não foi feito o serviço solicitado.

Roberto Araujo

-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré, para que autorize
a implantação de uma Lombada na Rua Nicola Pizza, próximo ao número
1.161 – Bairro: “Vila Martins III, tendo em vista que muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via pública, podendo provocar acidentes, inclusive com vítimas fatais.

-seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que através do Departamento competente providencie a poda de uma árvore de grande porte, existente na
calçada da Rua Jairo de Oliveira, nº 89, Bairro: “Plimec”, sendo que seus
galhos atingiram a fiação da rede de alta tensão de energia elétrica, podendo
ocasionar curto circuito de alta tensão, motivo pelo qual, se faz urgente a
poda da referida árvore.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informando-lhes que existe
uma árvore de grande porte na calçada da Rua Jairo de Oliveira, nº 89, Bairro: “Plimec”, danificando o solo do passeio público e seus galhos atingiram
a fiação da rede de alta tensão de energia elétrica, podendo ocasionar curto
circuito de alta tensão, motivo pelo qual, se faz urgente a poda da referida
árvore e posteriormente a sua retirada, com o plantio de uma árvore de porte
menor em seu respectivo lugar.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, o Setor de Fiscalização Municipal e a Vigilância Sanitária Municipal,
informando-lhes que o imóvel abandonado na Rua Júlio Figueiredo, nº 117,
Bairro: “Ipiranga”, inclusive com placa de vende-se, telefone número 997537990, encontra-se com mato alto e devido ao estado de abandono está
ocorrendo a proliferação de escorpiões, conforme relatado pela vizinha do
respectivo imóvel. Diante do acima exposto, solicito que as providências pertinentes a cada órgão sejam efetuadas, comunicando esta Casa de Leis dos
procedimentos adotados. Segue em anexo, fotos do citado local.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES” aos seguintes policiais militares:
• CAP PM PABLO – RE 950.876-7
• 1º TEN PM PIRES – RE 105.149-A
• 1º TEN PM LUIZ – RE 118.722-8
• SUBTENENTE PM AGUIAR – RE 974.151-8
• 1º SGT PM GOMES – RE 966.746-6
• 1º SGT PM CLÁUDIO – RE 111.939-7
• 1º SGT PM RODRIGO – RE 111.997-4
• 1º SGT PM FUSCO – RE 116.345-A
• 1º SGT PM TELMO – 116.358-2
• ALUNO SGT PM VILAS – RE 105.972-6
• CB PM ALEXANDRE – RE 952.941-1
• CB PM REGINALDO – RE 991.763-2
• CB PM ALVES – RE 103.067-1
• CB PM BRUNO – RE 133.338-A
• CB PM AFONSO – RE 134.397-1
• CB PM PREINSACK – RE 140.320-6
• CB PM COUTO – RE 146.571-6
• SD PM CARRIEL – RE 128.926-8
• SD PM FABRICIO – RE 134.142-1
• SD PM GOMES – RE 134.414-5
Esta homenagem se justifica e tem razão de ser, pois os Policiais Militares
acima elencados na madrugada do dia 30/07/2020, participaram efetivamente no combate ao roubo de caixas eletrônicos que ocorreu na cidade de Botucatu/SP. Na ocasião, marginais de alta periculosidade, armados com fuzis,
metralhadoras calibre .50, submetralhadoras 9MM, avançaram contra os policiais, que revidaram o injusto ataque, conseguindo afugentar os bandidos e
proporcionar segurança à sociedade, que naquele momento encontravam-se apavorados, vindo a acalmar quando presenciaram as viaturas da polícia
militar por toda a cidade de Botucatu/SP. Nesse confronto entre os Policiais
Militares e os marginais, o Policial Militar CB Alexandre – RE 952.941-1, foi
alvejado pelos estilhaços dos disparos proferidos pelos bandidos, mas com
as graças de DEUS, o CB PM Alexandre já se recuperou e voltou às atividades normais. Diante do acima exposto, pelo ato de bravura desses policiais
militares, que colocaram suas vidas em risco em favor da sociedade, justifica-se essa homenagem por esta Colenda Casa de Leis com a entrega do
“DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO”, em solenidade a ser agendada oportunamente. Cientifique-se além dos homenageados, o Governador do Estado
de São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o
Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o 53º Batalhão
da Polícia Militar do Estado de São Paulo – sede em Avaré, para que seja
anotado no prontuário funcional desses nobres policiais militares a respectiva homenagem da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 30/11/2020, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
1 Projeto de Lei nº 100/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica
e dá providências. (R$ 8.983,28 - Secretaria Municipal da Educação)
2 Projeto de Lei nº 101/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências. (R$ 239.893,63 - Secretaria Municipal da
Educação)
3 Projeto de Lei nº 102/2020
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza a Fundação Regional Educacional de Avaré FREA, a realizar a
baixa contábil de créditos a receber já prescritos, e dá outras providências.

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

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/Abr/2019

Ata da reunião ordinária n° 009/2020 do CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às 14 horas e quinze minutos, reuniu-se
este Conselho, via online, através da plataforma Google Meet, nesta cidade
e comarca de Avaré, Estado de São Paulo. O Presidente Clovis R. Felipe,
diante da permanência das recomendações e orientação de saúde pública
sobre a pandemia da pandemia do corona vírus convocou os conselheiros
para realizar a reunião ordinária de novembro, via online para discussão/
aprovação dos seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata Anterior: dispensada a leitura por ter sido aprovada anteriormente, via e-mail. 2) Ofício 044/AAS/2020
– Associação Amigo Solidário solicitando autorização para utilizar o recurso
de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) destinado a aquisição
de lanches aos assistidos, conforme Termo de Fomento, não utilizado pela
interrupção das atividades presenciais imposto pela pandemia do Covi-19,
para aquisição de 34 kits de cestas de natal para distribuição em dezembro
aos assistidos e família. Oficio 143/2020 – APAE solicitando autorização para
utilizar o recurso de R$ 2.460,47 (dois mil quatrocentos e e sessenta reais
e) para aquisição de instrumentos de percussão (atabaque, reco-reco, berimbau, tamborete, etc), para uso no projeto “Capoeira Adaptada”, conforme
termo de fomento, ainda não utilizado. Após deliberação e análise o conselho
decidiu, por unanimidade, autorizar o solicitado pelas duas OSC e autorizando a secretaria executiva informar aos interessados da decisão tomada. 3)
Oficio 040/AAS/2020 – Amigo Solidário, Oficio 33 /2020 – SEARA, 081/2020
– Nocaija e Ofício 094/2020 – Colônia – apresentando plano de trabalho referente a Resolução CMDCA 003/2020, para utilização de recurso do FUMCAD na aquisição de materiais especificados. Após deliberação e análise o
conselho decidiu que os planos poderão ser implantados e pagos por se encontrarem de acordo com os termos da resolução, após a emissão de parecer técnico da Semads. 4) Plano de atividades para 2021- o presidente, diante da necessidade de planejar as atividades para 2021, propôs encaminhar,
por e-mail, relação de atividades a serem realizadas para analise, sugestões
e propostas dos conselheiros a serem apresentadas na reunião ordinária
de dezembro, a ser realizada no dia 10. 5) Outros assuntos: a) Relatório
de monitoramento da Apae – o presidente informou que a Apae comunicou,
por ofício, que recebeu as 11 camisetas faltantes no dia da visita da equipe
de monitoramento realizada em setembro, tendo sido sugerido que a Apae
envie fotos do material recebido. b) Contato com a secretária Adriana da Semads: visando completar o andamento dos Termos de Convenio do CMDCA
com os órgãos de acolhimento institucional, encaminhados à Procuradoria
do Município para parecer jurídico, para efetuar o pagamento pelo FUMCAD
ainda em novembro; ficou combinado que a secretaria faria os contatos para
concretizar essa meta. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a
reunião ás 15:30 h, com o de acordo dos conselheiros participantes: Priscila
Ribeiro representante titular da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento
Social, Tatiane Cristina Deolin, Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, representante titular, e Terezinha A. Cardia de Castro, representante suplente de
entidades de assistência de atendimento socioeducativa e de capacitação à
criança e adolescente, Ricardo Lopes Ribeiro, representante titular da OAB
e Clovis Rodrigues Felipe, representante titular Sociedade Civil – Clube de
Serviços. Eu, Márcia Cristina Pereira Vendramini, Secretária Executiva dos
Conselhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada
pelo presidente.
Clovis Rodrigues Felipe
Presidente CMDCA
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CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE
AVARÉ (CMPD)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presente convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 07
de dezembro de 2020, segunda-feira, às 19h00 na AREA, sediada
na Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para
que se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Abertura;
II. Leitura e aprovação da ata anterior;
III. Apresentação de processos;
IV. Distribuição de processos (se retornarem do GTA);
V. Comunicação da Presidência;
VI. Palavra livre; e,
VII. Encerramento.
É obrigatório o uso de máscara durante toda a reunião. Será disponibilizado no canal do YouTube do CMPD uma transmissão Ao Vivo
para as pessoas que não puderem comparecer presencialmente.
Estância Turística de Avaré, 02 de dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei nº
9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFICAMOS os Partidos Políticos, os Sindicatos dos Trabalhadores e
as Entidades Empresariais, com sede neste Município, que a municipalidade através do Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa Federal, Contrato Repasse nº 867530/2018
– Operação nº 1053898-37, Programa Planejamento Urbano recebeu os recursos financeiros referente a parcela final, no valor de R$260.571,00 ( duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta
e um reais), destinados à Execução de Pavimentação de diversas
ruas do Jardim Califórnia,  Estância Turística de Avaré aos 02 dias
do mês de dezembro de 2020.
_________________________________________________
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

1358/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.011-000 – JB – LIMPEZA/M/C
1360/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.036.005-000 – IOJ – LIMPEZA
1361/20 – AV TRES MARIAS – 4.279.003-000 – LFV – LIMPEZA/MURO
1362/20 – AV TRÊS MARIAS – 4.279.020-000 – DRP – LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.015-000 – SBOU
– LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.016-000 – SBOU
– LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.017-000 – SBOU
– LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.018-000 – SBOU
– LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.019-000 – SBOU
– LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.020-000 – SBOU
– LIMPEZA
1363/20 – AV TRÊS MARIAS C/ R SANTA ISABEL – 4.266.021-000 – SBOU
– LIMPEZA
1364/20 – ALAMEDA ANGELO CONTRUCCI – 4.168.010-000 – JSL – LIMPEZA
1365/20 – RUA XV DE NOVEMBRO – 4.312.013-000 – JVLO – LIMPEZA
1367/20 – RUA DAS ORQUIDEAS – 4.170.007-000 – MF- LIMPEZA
1385/20 – RUA PARAIBA – 2.102.010-000 – FAPD – VIA PÚBLICA
1402/20 – LARGO SÃO BENEDITO – NC- AUSÊNCIA DE ALVARÁ
1403/20 – LARGO SÃO BENEDITO – NC – SOM

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

Secretaria Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Lei de Criação: 0090/2009

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIP Nº 624 de 27/10/2020, protocolo/processo nº 1683/20 de
29/10/2020, AIP Nº 271 de 11/10/2018, protocolo/processo nº
1835/18 de 11/10/2018
Interessado: AGUINALDO LONGO FILHO.
CPF/CNPJ: 110.540.928-77
Endereço: Rua Ceará, 1005-1 – Avaré/SP

Convocação

A presidente do conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CMDPD), a Sra Tainah Gaspar Gonçalves, CONVOCA
os Conselheiros e seus Suplente, para Reunião Ordinária e Eleição
que será realizada no dia 10/12/2020 às 9:00 h (quinta-feira), na
Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo Amorim”, na Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência situado na Rua Cerá nº
1.393 (ao lado do Centro Administrativo) centro, Estância Turística
de Avaré/SP.
Pauta:
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
- Ofícios Enviados e Recebidos
- Nova Eleição para Presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD)
- Nomeação da nova Presidência 2021/2022
- Comunicados da presidência
As reuniões do CMDPD são abertas a população.
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não
comparecimento.

02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº733 de 31/07/2020, protocolo/processo nº 981/20 de
31/07/2020, AIP Nº 577 de 16/09/2020, protocolo/processo nº
1358/20 de 16/09/2020
Interessado: ANA PAULA DIAS SOLDERA
CPF/CNPJ: 17.551.472/0001-35
Endereço: Rua Mato Grosso, 1121 - Avaré/SP
03. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 775 de 17/09/2020, protocolo/processo nº 1359/20 de
17/09/2020
Interessado: REDIVALDO JONAS DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 26.081.456/0001-17
Endereço: Rua: Rio Grande do Norte, 1343 - Avaré/SP

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

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

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/Abr2019

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária
que ocorrerá no dia 10/12/2020- Quinta- Feira às 14:00 h- Plataforma ZOOM-Online.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Ofício da APAE- Solicitação de Recurso de Custeio;
* Planejamanto 2021;
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com e (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 04 de dezembro de 2020.
Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA
Gestão 2019-21

SECRETARIADAFAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

0170/20 – AV JOÃO MANOEL FERNANDES – 4.593.042-000 – SOM
0171/20 – R LUIZ JOSÉ ALVES – 5.175.018-000 - LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
1140/20 – RUA SOL NASCENTE – F.002.034-000 – DNO – PISCINA
1288/20 – RUA PARAIBA – 2.102.010-000 – FAPD – MATERIAL
1315/20 – PRAÇA AFIF CURY – 4.529.069-000 – OHMV – LIMPEZA
1324/20 – RUA ABILIO GARCIA – 4.173.026-000 – AMSV – ESTACIONAMENTO
1326/20 – RUA SANTA CATARINA – 1.036.013-000 – WPMJ – ADEQ. CALÇADA
1341/20 – RUA TONICO BOAVA – 3.244.024-000 – RMB – SOM
1343/20 – RUA OZORIO CARVALHO – 5.212.017-000 – NAD – SOM
1353/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.022.013-000 – APA-E – LIMPEZA
1356/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.026.011-000 – APA-E – LIMPEZA
1356/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.026.013-000 – APA-E – LIMPEZA
1356/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.012-000 – APA-E – LIMPEZA
1356/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.013-000 – APA-E – LIMPEZA
1356/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.014-000 – APA-E – LIMPEZA
1357/20 – RUA CARVALHO PINTO – 5.034.006-000 – APA-E – LIMPEZA

04. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº714 de 09/05/2020, protocolo/processo nº 699/19 de
10/05/2019, AIP Nº 572 de 15/07/2019, protocolo/processo nº
1370/20 de 19/07/2019
Interessado: RESIDÊNCIA DO AMOR FRATERNAL DE AVARÉ
CPF/CNPJ: 54.709.316/0001-86
Endereço: Rua São Dimas, 100 - Avaré/SP
05. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº774 de 26/08/2020, protocolo/processo nº 1235/20 de
26/08/2020, AIP Nº 615 de 17/09/2020, protocolo/processo nº
1362/20 de 17/09/2020
Interessado: AVARÉ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
CPF/CNPJ: 20.443.171/0001-00
Endereço: Rua Goías, 1757 – Avaré/SP
06. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº770 de 22/01/2020, protocolo/processo nº 112/20 de
22/01/2020
Interessado: VICTOR LUIZ FERRANTE MIRANDA
CPF/CNPJ: 453.843.298-90
Endereço: Rua Sérgio Bernardino, 1175 - Avaré/SP
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OBRAS

Revitalização inclui melhorias
estruturais no Largo São João
Obra no ponto turístico
inclui implantação de
acessibilidade em sanitários e
outras melhorias
Está em andamento a revitalização do Largo São João, um dos pontos turísticos da cidade.
Localizado na região central, o espaço também é
ponto de encontro da população.
A obra orçada em R$ 208 mil é fruto de convênio entre a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e o Ministério do Turismo.
O projeto contempla a reforma de sanitários,
com a recuperação da estrutura danificada e a implantação de acessibilidade.
Estão previstas ainda a substituição do bebedouro público, bem como a restauração e a pintura
dos pergolados que adornam o espaço.
Outras melhorias são a pintura dos postes e a
substituição nas instalações elétricas do Largo São
João.
Como o local é bastante frequentado, o município instalou banheiros químicos para atender à
população até o término da obra.
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OBRAS

Mercadão Municipal
recebe nova pintura
Prédio histórico inaugurado
em 1908 passa por reforma
A reforma do Mercado Municipal entrou em
nova fase. A empresa responsável pelo empreendimento deu início à pintura do prédio histórico ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
A intervenção em andamento inclui a implantação de acessibilidade nos banheiros. Além disso,
todas as entradas do imóvel serão acessíveis para
cadeirantes.
As adequações vão garantir a obtenção do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB),
documento que atesta a conformidade com as regras de segurança e prevenção a incêndios.
As intervenções são realizadas sem a necessidade da retirada dos comerciantes dos boxes. A proposta da Prefeitura da Estância Turística de Avaré é
causar o menor impacto possível no local.
Responsável pela fiscalização da obra, a Secretaria de Planejamento e Transportes estima que o
projeto já foi 70% concluído.
Recentemente, a estrutura de ferro suspensa
no interior do prédio histórico foi retirada. A remoção trouxe à tona a originalidade da parte interna
do teto do imóvel inaugurado em 1908.
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TURISMO

Obras do Arenão
entram em nova fase

Empreendimento vai
fomentar turismo de
negócios, afirma Secretaria
Municipal de Turismo

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré espera inaugurar a Arena de Eventos, popularmente
conhecida como Arenão, durante a Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré (Emapa)
de 2021.
A data do evento ainda não foi definida. A Emapa de 2020 foi suspensa por conta da pandemia do
coronavírus.
O empreendimento em construção no Parque
“Fernando Cruz Pimentel” é fruto de convênio com
o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias do Estado de São Paulo (Dadetur).
Com capacidade para 40 mil pessoas, o espaço
será um dos maiores do país. A título de comparação: o famoso Estádio de Rodeios de Barretos em
formato de ferradura tem capacidade para 35 mil
pessoas sentadas.

Turismo de negócios
O investimento é de aproximadamente R$ 9
milhões. Além de receber rodeios e espetáculos
relacionados à festa avareense nacionalmente co-

nhecida, o espaço também será utilizado para recepcionar eventos de grande porte durante todo o
ano, movimentando a economia local.
“A Arena de Eventos será um marco para o de-

senvolvimento turístico de Avaré, pois vai realçar o
turismo de negócios, outra potencialidade da estância turística de Avaré”, avalia a Secretaria Municipal de Turismo.
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretaria divulga balanço de serviços
prestados pela Casa do Cidadão

Banco do Povo concedeu
mais R$ 2 milhões em
financiamentos a pequenos
empreendedores
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia divulgou balanço das atividades desenvolvidas até o momento pela Casa do
Cidadão.
Espécie de Poupatempo local, a unidade reúne serviços como o Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT), Banco do Povo Paulista, SEBRAE, Junta Militar, Procon e Posto Fiscal, além
de ser sede da pasta. As entidades atuam em
parceria com a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré.
O atendimento ao público foi mantido de maneira virtual após o início da pandemia do coronavírus. Em seguida, por conta das necessidades da
população, a Casa do Cidadão retomou o atendimento presencial antes de todos os departamentos municipais. O procedimento leva em conta os
protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias.

BANCO DO POVO
(14) 3732-6101
avare@bancodopovo.sp.gov.br
bruna.pera@avare.sp.gov.br
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(14) 3732-1923
industriaecomercio@avare.sp.gov.br
sandra.theodoro@avare.sp.gov.br
JUNTA MILITAR
(14) 3733.7014
lucia.tito@avare.sp.gov.br
andreia.almeida@avare.sp.gov.br
PROCON
(14) 3732-8263 ou 3733-8277
proconmunicipal@avare.sp.gov.br

Crédito a pequenos empreendedores
Entre janeiro e outubro, o Banco do Povo concedeu R$ 2,1 milhões em financiamentos a pequenos empreendedores locais.
O programa de microcrédito produtivo é desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Outros R$ 206.554,47 mil foram concedidos por
meio de parceria entre Banco do Povo e SEBRAE através de linhas de crédito juros 0 e Empreenda Rápido,
que ficaram disponíveis entre abril e setembro.
Já o SEBRAE disponibilizou capacitações on-line
e cursos específicos para ajudar na superação dos
obstáculos trazidos pela crise sanitária. Entre janeiro e outubro, foram atendidos 857 empreendedores. Desse montante, 329 passaram por cursos
on-line e presenciais.
Paralelamente, o SEBRAE firmou parceria com o
PAT. O objetivo é disponibilizar capacitação sobre
empreendedorismo e capacitação.
Os interessados são direcionados ao posto do
SEBRAE Aqui para inscrição. O órgão informa que
foram feitas 38 fichas de atendimento, sendo que
15 pessoas passaram pelo curso presencial com
certificado de conclusão.

PAT
(14) 3732-1414 – suporte 158
suporte.sd@sde.sp.gov.br
SALA DO EMPREENDEDOR
(14) 3732-1167
erivania.silva@avare.sp.gov.br
Sebrae Aqui
(14) 3732-0747.
POSTO FISCAL
(14) 3733-1098/0800-170-110

Paralelamente, o PAT ainda mantém serviços
habituais como a solicitação de seguro-desemprego, emissão de Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra.
Em setembro, foram convocados 20 selecionados para ingresso no programa Frente de Trabalho.
O processo seletivo é realizado pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Serviço
A Casa do Cidadão fica na Rua Bahia, nº 1580. O
atendimento é das 8 às 17 horas. Confira acima o
contato dos órgãos disponíveis no local.
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JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de realização de monitoramento (alarme),
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender à
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Fornecedor: Alves & Batista Alarmes Ltda Me
Empenho(s): 20598/2020
Valor: R$ 58,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de mecânica prestados com
veículos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atender a Secretaria Municipal de Administração.
Fornecedor: Romeu Uno Me
Empenho(s): 22862/2020
Valor: R$ 562,02
Avaré, 04 de dezembro de 2020
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação, montagem e desmontagem de
banheiros químicos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento.
Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias Eireli
Empenho(s): 22753/2020
Valor: R$ 798,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de manejo integrado de resíduos, incluindo as seguintes etapas: coleta e transporte
com encaminhamento para a destinação final, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Fornecedor: Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S. A.
Empenho(s): 14241/2020
Valor: R$ 328.587,54
Avaré, 04 de dezembro de 2020
JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal de Meio Ambiente
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos na Praça
do Largo São João no período de 10 dias – de 09 a 18 de novembro
de 2020 e locação de 04 tendas 10x10 no período de 10 dias – sendo do dia 10 a 19 de novembro de 2020 em frente a Caixa Econômica Federal, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura
e para organização das pessoas em filas na Instituição Financeira
para combate a proliferação do Covid 19 .
Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações Temporárias Eireli
Empenho(s): 22785, 22784/2020
Valor: R$ 10.695,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
THAÍS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos e tal quebra
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da demanda da Secretaria de Saúde.
Fornecedor: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.
Empenho(s): 9806/2020
Valor: R$ 489,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de EPIs e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para uso nas Unidades Escolares.
Fornecedor: Marluce Bezerra dos Santos Lorencone ME
Empenho(s): 20995, 20996, 20997/2020
Valor: R$ 5.257,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar
a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de serviços de publicação em jornais de grande circulação no
Estado de São Paulo e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida publicidade dos Atos da Administração Municipal.
Fornecedor: Phábrica de Produções Serviços de Propaganda e
Publicidade Ltda.
Empenho(s): 21041,11785/2020
Valor: R$ 1.652,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de publicação no Diário Oficial
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida
publicidade dos Atos da Administração Municipal.
Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S A IMESP
Empenho(s): 106/2020
Valor: R$ 7.743,96
Avaré, 04 de dezembro de 2020
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de aulas de teatro e tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para as atividades das
oficinas culturais “José Reis Filho” realizadas de forma on-line.
Fornecedor: Giovana de Fatima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 7791/2020
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar
a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por
se tratar de prestação de serviços de Maestro da Banda Marcial e tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para as atividades das
oficinas culturais “José Reis Filho” realizadas de forma on-line.
Fornecedor: João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s):7797/2020
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de aulas de violão
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para as atividades das oficinas culturais “José Reis Filho” realizadas de forma
on-line.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s):7764/2020
Valor: R$ 1.063,01
Avaré, 04 de dezembro de 2020
THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de aulas de teatro
e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para as atividades das oficinas culturais “José Reis Filho” realizadas de forma
on-line.
Fornecedor: Fellipe Diego Gomes da Silva
Empenho(s):6282/2020
Valor: R$ 2.000,00
Avaré, 04 de dezembro de 2020
THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de aulas de canto
coral e teclado e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para as atividades das oficinas culturais “José Reis Filho” realizadas de forma on-line.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 6139/2020
Valor: R$ 1.282,07
Avaré, 04 de dezembro de 2020
THAIS FRANCINI CHRISTINO
Secretária Municipal de Cultura

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI
da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas EMERSON LUIZ DA SILVA EPP e MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS
LORENÇONE ME, responsáveis pelo registro de preço para eventual
fornecimento de materiais de escritório para atender todas as unidades
da Secretaria Municipal de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico n°
186/2.020 – Processo n° 352/2.020. Homologado em: 23/11/2.020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 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 FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E
SERVIÇOS EIRELI e GRÁFICA DO PRETO LTDA, responsável pela
confecção e instalação de placas de identificação para o Centro de Convivência do Idoso (CCI) e para o Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 196/2020
– Processo nº. 364/2020. Homologado em: 23/11/2020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME, responsável pelo fornecimento de materiais descartáveis para fornecer refeições aos
usuários em situação de rua, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
197/2020 – Processo nº. 365/2020. Homologado em: 23/11/2020.
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Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA as empresas W & C ALIMENTOS EIRELI
e IDEAL ALIMENTOS EIRELI – ME, responsáveis pelo registro de
preços para futura aquisição de cestas básicas para o Fundo Social
de Solidariedade, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 203/2020 – Processo nº. 377/2020. Homologado em: 25/11/2020.
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº
4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI – EPP, responsável pelo registro de
preços para futura aquisição de calçados para atender as necessidades das Unidades da SEMADS, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
204/2020 – Processo nº. 380/2020. Homologado em: 26/11/2020.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 053/2020 – Processo nº. 378/2020
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 053/2020 à empresa
EMERTECH TENOLOGIA PARA EMERGÊNCIAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, referente à Aquisição de câmera térmica portátil para o Corpo de Bombeiros de Avaré. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de dezembro de 2.020 – Carlos Alexandre Prandini –
1º Tenente PM do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 081/2020 – Processo nº. 389/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à E. J. CASTILHO & CIA LTDA
EPP, com valor total de R$ 7.495,00 (Sete mil, quatrocentos e noventa
e cinco reais), objetivando o fornecimento de extintores pó químico
seco 4Kg contendo selo do INMETRO e seguir normas da ABNT para
os veículos de Transporte Escolar, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de novembro de 2.020. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária
Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 082/2020 – Processo nº. 398/2020
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à AVARÉ CONCRETO
LTDA EPP, com valor total de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil
reais), objetivando o fornecimento emergencial de anel de concreto
armado com a medida de 2,5x1,0m, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30
de novembro de 2.020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal
de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 186/2020 – Processo nº. 352/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EMERSON LUIZ DA SILVA EPP
Valor Global: R$ 483.863,37 (Quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos)
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Valor Global: R$ 195.316,20 (Cento e noventa e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)
Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de escritório para atender todas as unidades da Secretaria Municipal de Educação
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/11/2.020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 193/2020 – Processo nº. 359/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ASTRA CIENTIFICA EIRELI
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material descartável auto lancetas automáticas em atendimento ao Programa
do Insulino Dependente e CSI.
Valor Global: R$ 59.962,50 (cinquenta e nove mil, novecentos e
sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 10/11/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 203/2020 – Processo nº. 377/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: W & C ALIMENTOS EIRELI
Valor Global: R$ 333.060,00 (trezentos e trinta e três mil e sessenta reais)
Detentora: IDEAL ALIMENTOS EIRELI – ME
Valor Global: R$ 154.480,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de cestas básicas
para o Fundo Social de Solidariedade.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 25/11/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 204/2020 – Processo nº. 380/2020
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI – EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de calçados para
atender as necessidades das Unidades da SEMADS
Valor Global: R$ 35.516,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 26/11/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 081/2020 – Processo nº. 389/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: E. J. CASTILHO & CIA LTDA EPP
Objeto: Aquisição de extintores pó químico seco 4Kg contendo
selo do INMETRO e seguir normas da ABNT para os veículos de
Transporte Escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal
da Educação
Valor Global: R$ 7.495,00 (Sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/11/2020
Modalidade: Dispensa nº. 082/2020 – Processo nº. 398/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVARÉ CONCRETO LTDA EPP
Objeto: Aquisição emergencial de anel de concreto armado com a
medida de 2,5x1,0m, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços
Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/11/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREÇOS PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 196/2020 – Processo nº. 364/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SERVIÇOS EIRELI
Valor Global: R$ 8.790,88 (oito mil, setecentos e noventa reais e
oitenta e oito centavos)
Contratada: GRÁFICA DO PRETO LTDA
Valor Global: R$ 16.439,30 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e
nove reais e trinta centavos)
Objeto: Contratação de empresa responsável pela confecção e instalação de placas de identificação para o Centro de Convivência do Idoso (CCI) e para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 197/2020 – Processo nº. 365/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais
descartáveis para fornecer refeições aos usuários em situação de rua.
Valor Global: R$ 8.100,00 (oito mil, cem reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2020

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 053/2020 – Processo nº.
378/2020
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EMERTECH TENOLOGIA PARA EMERGÊNCIAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Objeto: Aquisição de câmera térmica portátil para o Corpo de Bombeiros de Avaré
Valor: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/12/2.020

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/19 – PROCESSO N° 325/19 (Contrato n° 401/19),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa MPS SERVICE PROCESSAMENTO E COLETA DE DADOS
EIRELI, objetivando a prestação de serviços de tecnologia educacional para as escolas de ensino infantil, com prorrogação do prazo
de vigência contratual até 04 de dezembro de 2.021, no valor global
de R$ 638.400,00 (Seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais). Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal
de Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE

Fica PRORROGADO e REAJUSTADO o contrato na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/19 – PROCESSO Nº 294/19 (Contrato nº 360/19), que faz entre sia a Prefeitura da stância Turística
de Avaré e a empresa SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA

LTDA, objetivando a implantação de sistema de imagens CFTV, alarmes monitorados e rede intranet via fibra ótica com fornecimento de
todos os equipamentos e insumos necessários para pleno funcionamento do sistema, na forma de comodato, com responsabilidade de
manutenções preventivas e corretivas, bem como operação da central
de monitoramento, com prorrogação de prazo da vigência contratual
até 28 de novembro de 2.021, no valor global de R$ 1.227.064,32 (Um
milhão, duzentos e vinte e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta
e dois centavos). Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária
Municipal de Educação e Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO os itens 01, 02, 03, 04 e 06 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 206/2020 – PROCESSO Nº. 386/2020, objetivando
o registro de preços para futura aquisição de itens diversos para
o Serviço de Acolhimento Institucional I e II, Casa de Passagem e
Serviço de Acolhimento Emergencial, conforme preceitua o artigo
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. Revogado em: 27/11/2020. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 207/2020 – PROCESSO Nº. 387/2020, objetivando a aquisição de materiais de construção, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 30/11/2020. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO o item 02 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
208/2020 – PROCESSO Nº. 388/2020, objetivando a aquisição de
equipamentos e móveis para uso no Velório Municipal, conforme
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 01/12/2020. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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