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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 01-19
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 In-
terno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁRIA 
Nº 01-19, a ser realizada no dia 26/02/19 (vinte e seis de feverei-
ro, terça-feira), na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, Rua Pernambuco, S/Nº, Braz I (Horto Florestal), Avaré-SP, às 
19h00 com a presença mínima de um terço dos membros. Os con-
selheiros titulares que não puderem comparecer deverão acionar 
o respectivo suplente. A reunião é aberta a qualquer interessado 
que poderá utilizar a palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
1.2) Aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias nº. 07/2018 do 
dia 07/11/2018 e 08/2018 de 04/12/2018;
1.3) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 20/11/2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas;
2.3.2) Correspondências Enviadas;
2.4) Município Verde e Azul - SMMA
2.5) Calendário de Reuniões
2.6) Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 15 de fevereiro de 2019.1

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Ricardo Sgarbi Augusto
Secretário Executivo

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta 
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Su-
plentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 26/02/2019 
às 09:00 na Sala de Reunião da Secretaria de Turismo, sito a Rua 
Pernambuco, S/N, Horto Florestal.
Pauta:
* Leitura da Ata Anterior;
* Conferencia Municipal do Idoso;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 21 de Fevereiro 2019.

Cíntia Brisola
 Presidente do CMI

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
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COMUNICADO

 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 5.332/Nov/18

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 003/2019 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELEIÇÃO PARA PROCES-
SO DE ESCOLHA DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 

CIVIL PARA O CMDCA – BIENIO 2019-21
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 
exercício de suas atribuições deliberativas que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar nº150 de 2011, em sua reunião ordinária de 
21 de fevereiro de 2019, na sala dos Conselhos, localizada na Rua 
Piauí, 1388, Centro – Avaré, considerando que:
A. A Lei Complementar nº 150 de 28/jun/2011, em seu Art 28, esta-
belece a composição do Conselho da Criança e do Adolescente e 
define, em seu § 2º, que os representantes da sociedade civil e do 
poder público municipal sejam indicados para mandado de 2 anos;
B. A Resolução Conanda 116/2006, em seu Art 8º § 2º, estabe-
lece que a representação da Sociedade Civil,...., não poderá ser 
previamente estabelecida, devendo submeter-se periodicamente a 
processo democrático de escolha, no § 3º indica que o processo de 
escolha seja feito através de convocação de assembleia para de-
liberar exclusivamente sobre a escolha e designação de comissão 
eleitoral composta por representantes da sociedade civil;
C. O § Único do Art 10 da Resolução Conanda 116/2006 estabe-
lece que legislação específica, ....,estabelecerá os critérios de re-
eleição da OSC, que em qualquer caso, deve se submeter a uma 
nova eleição, vedada a prorrogação de mandatos ou recondução 
automática; 
C. O plano de atividades do CMDCA para 2019, aprovado na reu-
nião ordinária de janeiro de 2019 que estabeleceu a Convocação 
de Assembleia para composição de membros do Conselho – ges-
tão 2019-21, com início em março/2019 para: eleição das entida-
des representativas do setor privado;

D. As respostas dos pedidos de indicação de representantes do 
setor público e do setor privado para participação na Assembleia 
a ser realizada.
RESOLVE:
Art 1º - Nomear a Comissão Eleitoral de representantes da socie-
dade civil, composta por Ricardo Lopes Ribeiro, Gabriela Gomes 
Ramos, Dalva Aparecida Gonçalves e Marina Cecília Furigo, todos 
membros do CMDCA, para organizar e realizar o processo eleitoral 
da Assembleia Geral Ordinária;
Art 2º - Designar a data de 11/março/2019, às 14 horas, para a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Sala de Reunião da 
Secretaria do Turismo, localizada no Horto Florestal, rua Pernam-
buco s/nº;
Art 3º - Convocar os representantes da sociedade civil e do poder 
público indicados para participarem da eleição dos 5 representan-
tes titulares da sociedade civil e respectivos suplentes que irão 
compor o conselho para o mandato de 2019-21, conforme precei-
tua o item II do Art 28 da Lei Complementar nº 150 de jun2011;
Art 4º - Estabelecer as seguintes regras para organização da As-
sembleia Geral:
a) A assembleia será aberta pelo presidente do CMDCA com a par-
ticipação dos membros atuais do CMDCA e dos indicados pelas 
entidades e órgãos públicos;
b) As entidades com direito a participação no Conselho nos termos 
do item II do Art 28 da lei complementar nº 150/2011, através dos 
representantes indicados, serão convidadas a se manifestarem 
quanto ao interesse de participar do Conselho e da eleição a ser 
realizada;
c) A comissão eleitoral organizará previamente a relação de enti-
dades aptas a serem votadas com os nomes das OSC inscritas no 
Conselho da Criança e do Adolescente e acrescentará os nomes 
das entidades que se apresentarem como candidatas nos termos 
do item b acima, caso não constem da lista e eliminando as que 
não enviarem representantes para a assembleia;
d) A comissão eleitoral, através da secretaria dos conselhos, or-
ganizará lista de presença com nome da OSC, do representante 
indicado e assinaturas dos participantes. 
e) A comissão eleitoral, responsável pelo encaminhamento dos 
procedimentos durante a assembleia, nomeará dentre seus mem-
bros um secretário para elaborar a ata da assembleia e um presi-
dente para dirigir a votação;
f) A cédula para votação será montada discriminando-se as enti-
dades de acordo com a representatividade  prevista na lei comple-
mentar 150/2011 (1 representante de entidades assistenciais de 
atendimento à saúde da criança e do adolescente, 1 representante 
da Sub Secção da OAB de Avaré, 2 representantes de entidades 
assistenciais e de atendimento sócio educativo e de capacitação à 
criança e 1 representante de clube de serviço, sociedade organiza-
da ou religiosa), exceto a OAB por ser única na cidade; 
g) Terão direito a voto os representantes indicados pelas entidades 
e órgãos públicos para participarem da assembleia em resposta 
ao Oficio 002/2019 – Circular e os conselheiros atuais do CMDCA;
h) As entidades que não são inscritas no Conselho da... só poderão 
ser votadas se houver representantes presentes na assembleia;
i) Cada representante com direito a voto escolherá1 entidade as-
sistencial de atendimento à Saúde da criança e do adolescente, 2 
entidades assistenciais, de atendimento sócio educativo e de capa-
citação e 1 entidade representante de clube de serviço, sociedade 
organizada ou religiosa, anotando na cédula de votação o nome da 
entidade em letra de forma;
j) Na apuração dos votos, a ser realizada pela comissão eleitoral, a 
pedido do presidente da comissão eleitoral, a assembleia elegerá 2 
participantes para acompanhar o trabalho;
k) Após a contagem dos votos, feito de acordo com as  a vota-
ção indicada na letra h acima, serão nomeadas as 2 (duas) mais 
votadas para representar a Entidade de atendimento à saúde da 
Criança e do Adolescente, as 4 (quatro) mais votadas para repre-
sentar entidades assistenciais e de atendimento sócio educativo 
e de capacitação da criança e do adolescente e as 2 (duas) mais 
votadas para representar as entidades de clube de serviço, socie-
dade organizada ou religiosa. As entidades com maior número de 
votos, em cada representação acima especificada, indicarão re-
presentantes titulares e as com menor número de votos indicarão 
representantes suplentes para compor a diretoria do CMDCA para 
a gestão 2019-21. 
l) No caso de empate na apuração dos votos a entidade com maior 
tempo de inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente será considerada eleita.
m) Finalizando o trabalho a comissão eleitoral anunciará o resulta-
do da eleição e concluirá a ata da assembleia encaminhando-a ao 
presidente do CMDCA;
n) O presidente do CMDCA convocará e marcará data da primeira 
reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para 
a gestão 2019-21, solicitando aos secretários de Assistência, Cul-
tura, Educação, Esportes e Saúde, os nomes dos representantes 
titulares e suplentes e das entidades do setor privado conforme re-
sultado da eleição realizada, encerrando a assembleia em seguida.
Estância Turística de Avaré, aos 21 de fevereiro de 2019.

Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA

Gestão 2017-19
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LEGISLATIVO

SEC. DE FAZENDA

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS
 NOTIFICAÇÕES :

560/19 – R.WALDEMAR LOPES PERES – J.K.A.R. - 3.288.014-
000 – LIMPEZA
562/19 – R.WALDEMAR LOPES PERES – R.N.P.S. - 3.288.009-
000 – LIMPEZA
583/19 – R.ALVARO L. TORRES,90 – S.A.A. - 5.144.009-000 – 
SONORIZAÇÃO
587/19 – R.HIROSHIMA,117 – R.L.R. - 3.140.006-000 – SONO-
RIZAÇÃO
588/19 – R.ULISSES FERRARI,62 – M.A.A. - 3.257.011-000 – SO-
NORIZAÇÃO
590/19 – R.ARLINDO P. RAMOS,332 – R.J. - 4.560.006-000 – SO-
NORIZAÇÃO
599/19 – R.NOVE DE JULHO,2274 – D.C. - 3.063.016-000 – SO-
NORIZAÇÃO
604/19 – R.ANGELINA B.HENRIQUES – L.C.F. - I.001.037-000 – 
SONORIZAÇÃO
606/19 – R.SÃO FELIPE,50 – L.A.A. - 4.277.027-000 – SONORIZAÇÃO
608/19 – L. SANTA CRUZ, 125 – P.B. - ALVARÁ - 
619/19 – R.HEITOR DE BARROS – T.A.A.F. - 5.351.012-000 – 
LIMPEZA
621/19 – R.JOSE F.ALBUQUERQUE – P.M.F. - 5.360.006-000 – 
LIMPEZA
623/19 – R.BENEDITO A.A. SOUZA – D.S. - 5.209.010-000 – LIMPEZA
626/19 – R.MIGUEL K, HIRATA – L.P.S. - 5.354.015-000 – LIMPEZA
628/19 – R. JOSE DA SILVA DUARTE – 5.354.006-000 – LIMPEZA
629/19 – R. ALBERTO VENDRAMETTO – A.L.R. - 5.353.007-000 
-LIMPEZA
635/19 – R. FIRMINO GOMES,29 – A.S.A.N. - 3.060.011-000 – 
LIMPEZA
637/19 – R. FELIX FAGUNDES/AMAZONAS  – P.B. - ALVARÁ -

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

11 de FEVEREIRO de 2019

INDICAÇÕES
Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-para que através do setor competente providencie, na Rua João Roberto 
Keller, no Bairro Jardim Paraíso, troca de Lâmpadas, roçada e limpeza 
em toda a sua extensão.
-através do setor competente, estude a possibilidade de firmar convênio 
com a FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré – em que os 
alunos do curso de Educação Física possam realizar, através de está-
gio, o trabalho de salva-vidas no Camping Municipal, com treinamento do 
Corpo de Bombeiros.
-para que através do setor competente, providencie pavimentação asfálti-
ca e iluminação na Rua Juliana Alves Esteves, no Bairro Jardim Paraíso, 
posto que essa rua dá acesso a várias outras do bairro, sendo, portanto, 
uma via de grande fluxo.
-para que através do setor competente, providencie a limpeza através 
de roçada e a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 
Armando Padredi, no Bairro Jardim Paraíso.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, para que implante uma academia ao ar 
livre, para os moradores do Bairro alto no terreno vago da Prefeitura ao 
lado da Quadra Esportiva, em frente ao Posto de Saúde do Bairro Alto.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito car-
roçável em toda a extensão da Avenida João Manoel Fernandes/Bairro 
Camargo.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência limpe-
za diária e manutenção nos banheiros do Cemitério Municipal.
-por meio do setor competente, providencie salva vidas e bombeiro du-
rante o fim de semana no Camping Municipal. Considerando que, no final 
de semana o Camping recebe maior número de avareenses e turistas e 
suas vidas precisam ser preservadas com toda assistência.

-por meio do setor competente, para que tomem providências em caráter 
de urgência, a respeito da manutenção/reforma na EMEB Antonio Salim 
Curiati.
Considerando que, logo no início do ano os pais reclamaram da dispensa 
dos alunos por falta de manutenção na escola.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação ade-
quada no Bairro do Golf, pois os moradores reclamam da escuridão do 
referido bairro e estão cansados de solicitar providências e até a presente 
data nada foi resolvido.
-por meio do setor competente, providencie a troca de lâmpada queimada 
na Rua Frederico Ozonan/Bairro Alto em frente ao número 102.
-por meio do setor competente, providencie a instalação de mais lombadas/
redutores de velocidade na Avenida João Manoel Fernandes/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, para que viabilize com urgência mais funcio-
nários no Cemitério Municipal, para realizarem limpeza, manutenção e con-
servar o local limpo e higienizado. Considerando que, essa vereadora esteve 
no local e fiquei indignada com a sujeira e a fedentina dos banheiros, vasos 
sanitários imundos, com aparência de muito tempo sem limpeza.
-por meio do setor competente, providencie uma tela de proteção para 
que os pombos não entrem no pátio da EMEB Anna Novaes.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação 
a proliferação dos pombos nas escolas do Município.
-por meio do setor competente, para que seja implantando em nossa ci-
dade um Ponto de Entrega Voluntário (PEV) de Materiais Passíveis de 
Reutilização e/ou reciclagem especiais como: lâmpadas, isopor, pilhas, 
tintas, baterias e outros.
-por meio do setor competente, realize limpeza no passeio público cober-
ta por mato na Rua Francisco de Souza/Bairro São Rogério I, em frente 
ao número 433.
-por meio do setor competente, para que notifique o proprietário do terre-
no existente na Rua Francisco O. Souza/Bairro São Rogério, em confor-
midade com a Lei Municipal nº 332/1995, que proceda limpeza e manu-
tenção no mesmo.
-por meio do setor competente, notifique o proprietário do terreno exis-
tente na Rua Frederico Ozonam/Bairro alto, que em conformidade com 
a Lei Municipal nº 332/1995, para que realize limpeza e manutenção do 
mesmo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Gervásio Vilhena/Bairro Presidencial em frente ao número 54.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçá-
vel da Rua Julio Domingues na entrada do Bairro Duílio Gambini.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carro-
çável na Rua João Caetano Schimith confluência com a Rua Milton Silva/
Bairro Alto.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Nasib Catib/Bairro Presidencial, em frente ao número 690.
-por meio do setor competente, a recuperação do leito carroçável da Rua 
Rossi Contrucci/Bairro Presidencial em frente ao número 470.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei 
Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário de um grande terreno exis-
tente na Avenida Carmem Dias Faria ao lado do número 2229, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.

Carlos Alberto Estati
-para que através do DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito 
– providencie a colocação de placas sinalizadoras de fluxo de animais 
silvestres nas vias que circundam o Horto Florestal, posto que o fluxo 
desses animais tem aumentado significativamente nessas vias devido a 
proliferação dos mesmos na reserva e, esses animais têm saído pelas 
imediações em busca de alimentos.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que solicite ao setor competente verificar a possibilidade de instalar 
tela de proteção mais alta ao redor do campo do Fluminense, de modo a 
evitar a queda da bola em dia de jogo nas residências próximas.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do setor competente estude a possibilidade de ins-
talação de placa “Carga e Descarga” na Rua Minas Gerais defronte ao 
número 792, no comercio de distribuição de água.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor MANOEL PINHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora CLEIDE APARECIDA DA SILVA.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo 
Ripoli, que o mesmo responda a esta Casa de Leis se o ar condicionado 
do Micro-ônibus da sua secretaria está em pleno funcionamento para as 
viagens realizadas com as equipes da pasta. Requeiro ainda, em caso 
negativo, que apresente a justificativa para o não funcionamento e, se o 
mesmo encontra-se em conserto, que envie a cópia da ordem de serviço 
autorizando o mesmo. JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente requeri-
mento e suas indagações, pelo fato de ter chegado ao conhecimento des-
te vereador que o referido veículo, adquirido na gestão anterior, portanto, 
há pouco tempo, possuía o citado ar condicionado e que há algum tempo, 
nesta gestão, vem circulando sem o ar, apresentando apenas suas insta-
lações à vista dentro do mesmo, porém, sem funcionar.
-que seja oficiado ao responsável pelo sistema operacional da Barragem 
de Piraju, da Usina Hidrelétrica Jurumirim cuja empresa concessionária 

é a CTG do Brasil, para que compareça a esta Casa de Leis, na Sessão 
Ordinária do dia 25/02/2019, às 19horas, a fim de explanar e esclarecer 
acerca do baixo nível de água da Represa de Jurumirim.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES 
a toda a Diretoria da Associação Atlética Avareense pela realização da 
57ª Edição do Campeonato Popular de Férias de Futsal, grandioso even-
to tradicional na modalidade que há anos movimenta o esporte na nossa 
cidade e região.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente
-que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, 
Sr. Leonardo Ripoli, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis cópia do 
Relatório do DAC – Departamento de Análises e Conferência – referente à 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcela, da prestação de contas da Comissão Organizadora 
das Delegações Esportivas 2018, posto que não consta das referidas pres-
tações o relatório supracitado. Requeiro ainda, seja uma cópia do presente 
requerimento enviado ao DAC para que responda se tais prestações foram 
devidamente aprovadas pelo mesmo.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo 
Ripoli, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis cópia do(s) livro(s) 
ponto de todos os funcionários da sua secretaria desde janeiro de 2017 
até a presente data.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que nos informe quais medidas foram tomadas 
para resolver/solucionar o grave problema que a (Creche) Cei Professora 
Olga Giraldi de Brito, que está encontrando em relação à falta de segu-
rança com as crianças, funcionários e professores que são: - Problemas 
na parte elétrica, - Infiltração no berçário das crianças, - Bebedouro inter-
ditado desde o ano passado (estragado),  - Rachadura feia na parte da 
fiação, - Presença de escorpião encontrado no banheiro das crianças. 
Considerando que, na semana passada pegou fogo na instalação elétrica 
por falta de reparos e manutenção e os pais estão preocupados e com 
medo que pegue fogo na creche. Considerando que, no dia 14 de feverei-
ro de 2019 esta vereadora Professora Adalgisa Ward e o vereador Flávio 
Zandoná, estiveram na CEI e constaram situação muito grave, que requer 
providências imediatas do Poder Executivo, antes que aconteça um desa-
bamento pela situação precária em que a creche se encontra ou incêndio 
devido problema na parte elétrica. Requeiro ainda, que seja enviada uma 
cópia do presente pleito ao Ministério Público (MP), ao Tribunal de Contas 
(TC) e a Controladoria Geral da União (CGU).
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta Casa de Leis uma cópia 
do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Municipalidade 
e a Empresa Responsável pela Segurança da EMAPA realizada em de-
zembro de 2018.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que tome ciência das solicitações de uma muní-
cipe encaminhada a esta vereadora: ”No sábado passado tivemos uma 
avaria no carro e o guincho, não pode chegar por discrepância no nome 
da rua. No Google consta como Rua Ernesto Vendramini, que viemos 
ver posteriormente e para os moradores é outro nome; uns falam que a 
rua começa com um nome e termina com outro. Enfim, é uma bagunça 
que ninguém entende. Pode verificar esse problema, por favor? Outra 
coisa que está deficitário em nossa cidade são as placas com nome das 
ruas. Conseguem-se placas gratuitamente junto aos comerciantes que 
usam para propaganda dos estabelecimentos. A falta de placas indicati-
vas ocorre em toda cidade. Certa que vai tomar providências agradeço, 
antecipadamente”. Diante do exposto pela munícipe, solicito providências 
e se: Existe algum projeto em nossa cidade para recuperação ou ins-
talação de novas placas que se encontram danificadas ou sem placas, 
principalmente nos bairros?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que verifiquem, a solicitação de um morador: “Ve-
readora ajuda a gente... Não aguentamos mais as queimadas em áreas 
da Prefeitura.” Mediante este pedido, pergunto: Existe um Plano de ação 
para Prevenção e controle de Desmatamento e Queimadas em nossa 
cidade? Quais medidas estão sendo tomadas para coibir essa prática 
nociva em nossa cidade? Quais são estas medidas? Está sendo reali-
zadas Campanhas de Combate as Queimadas, levando informações a 
população, sobre como fazer uma queimada controlada, informando as 
técnicas, manejo e ainda os prejuízos que podem causar? Considerando 
que, poderão realizar propagandas em rádios, banners e distribuição de 
folders com orientações claras aos avareenses. Outra Ação importante 
que poderá ser desenvolvida é a Implantação de um protocolo municipal 
de prevenção e controle ao uso do fogo.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado que seja oficiado que seja oficiado ao Prefeito Munici-
pal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que determine ao Secretário 
Municipal de Esportes, Sr. Leonardo Ripoli, que o mesmo encaminhe a 
esta Casa de Leis cópia Alvará de funcionamento e montagem da estru-
tura para o evento denominado pré-carnaval, realizado no Bairro Costa 
Azul nos dias 16 e 17 pp., em que a secretaria participou da organização. 
Requeiro ainda, seja o presente requerimento enviado ao setor de ISS da 
prefeitura para que os responsáveis respondam se houve fiscalização e 
recolhimento de impostos dos comerciantes que participaram do referido 
evento, encaminhando as cópias dos documentos pertinentes.
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-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao Padre Marcelo 
Henrique do Prado, de 48 anos que foi empossado na noite do último 
sábado, dia 16, durante a missa na igreja matriz de São Benedito, o novo 
pároco daquela comunidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor compe-
tente, para que informe a esta Casa de Leis, se ocorreu algum tipo de 
fiscalização por parte da Prefeitura no comércio que abriu no prédio loca-
lizado na Rua Dr. Félix Fagundes, onde abrigava o antigo supermercado 
SALADÃO e hoje funciona o comércio titulado Feira da Madrugada e co-
mercializa roupas e sapatos.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Turismo da Estância Tu-
rística de Avaré, Glauco Fávero de Oliveira, para que nos informe, se já 
foi notificado o proprietário da antiga embarcação chamada “Cidade de 
Avaré” e que hoje se encontra sucateado e local de criadouro de insetos 
para que tome providencias para sua remoção. JUSTIFICATIVA: Como 
noticiado pelo jornal A COMARCA em sua edição de sexta-feira, dia 15 de 
fevereiro e repercutido por várias pessoas nas redes sociais, a embarca-
ção hoje está juntando bichos e sendo local até de risco para visitantes 
e turistas.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Serviços, Abelardo Ferreira 
Mendes, para que nos informe, se existe alguma previsão para reforma 
dos banheiros do Largo São João e do Mercado Municipal.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT, no sentido de informar se existe a possibilida-
de legal de CEDER PARA PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA, 
A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, OS BENS MÓVEIS QUE ESTÃO 
LOCALIZADOS NO PÁTIO DE TRIAGEM PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE 
BAURU/SP E BERNARDINO DE CAMPOS/SP, conforme fotos e descri-
ções em anexo, tendo em vista que através do PROJETO RENASCER 
FERROVIÁRIO SUDOESTE PAULISTA, a Associação Renascer Ferrovi-
ário pretende resgatar, preservar e difundir a história dos tempos áureos 
da Sorocabana, tendo a cidade de Avaré como pólo central, mediante a 
revitalização das estações, trilhos, construções e seus entornos, assim 
como a implantação de trens turísticos partindo tanto da Estação So-
rocabana, como da Estação FEPASA, além da implantação de museus 
ferroviários.
-REQUEIRO que seja oficiado o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT, no sentido de SOLICITAR PROVIDÊNCIAS, EM 
CARATER DE URGÊNCIA, QUANTO A POSSIVEIS FURTOS DE MATE-
RIAIS METÁLICOS QUE PODEM ESTAR OCORRENDO NO PÁTIO DE 
TRIAGEM PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP, especificamente 
nos carros de passageiros, conforme consta no Relatório de Danos re-
alizado pela Associação Renascer Ferroviário, datado de 16 de feverei-
ro de 2019, que segue em anexo. Em tempo, smj, ressalto que CEDER 
REFERIDOS CARROS DE PASSAGEIROS PARA PRESERVAÇÃO CUL-
TURAL E HISTÓRICA, A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, conforme 
solicitação descritiva que antecede, é uma excelente opção de proteção 
ao Patrimônio Público Federal, tendo em vista que através do Projeto Re-
nascer Ferroviário Sudoeste Paulista, a Associação Renascer Ferroviário 
pretende resgatar, preservar e difundir a história dos tempos áureos da 
Sorocabana, tendo a cidade de Avaré como pólo central, mediante a revi-
talização das estações, trilhos, construções e seus entornos, assim como 
a implantação de trens turísticos partindo tanto da Estação Sorocabana, 
como da Estação FEPASA, além da implantação de museus ferroviários.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré e o Senhor Secretário Municipal de Planejamento e Trans-
portes ao que segue:  SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro Rios, tem 
uma Rua no Bairro Alto da Colina I que está com nome errado. Os moradores 
estão usando o nome errado, porém no cadastro da prefeitura consta outro 
nome. Precisa colocar as placas com o nome correto. Os moradores estão 
usando o nome Rua Eduardo Vicentini, no Google Maps consta Rua Tenente 
João Dias, porém o nome correto é Rua Jose Domingos Vicentini.”  Diante do 
exposto, solicito informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NO 
LOCAL MENCIONADO VISANDO VERIFICAR O NOME CORRETO DAS 
RUAS E/OU PLACAS DE SINALIZAÇÕES INSTALADAS NO LOCAL, PRIN-
CIPALMENTE DA RUA JOSE DOMINGOS VICENTINI, tendo em vista relato 
acima do morador. Segue em anexo, foto do referido trecho.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 651 de 
11/06/18 solicitei informações quanto à possibilidade de SUBSTITUIR A 
SINALIZAÇÃO DE MÃO DUPLA POR SINALIZAÇÃO DE MÃO ÚNICA 
NA PRAÇA CONCEIÇÃO BORGES, um trecho pequeno de apenas uma 
quadra, onde ficaria permitido somente transito de veículos sentido Ave-
nida Santos Dumont para a Rua Álvaro Lemes Torres. Ainda informei que 
atualmente o sentido permitido é mão dupla, o que vem, segundo rela-
tos, propiciando constantes riscos de acidentes e discussões no trânsito. 
Ainda que o local, em determinados dias da semana, é de grande fluxo 
de pessoas e veículos, tendo em vista ser localizado em frente à Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, que recebe centenas de pessoas. Através do 
Ofício 445 de 19/06/18, o Prefeito Municipal respondeu: “foi encaminhado 
ao COMUTRAN para que estude a possibilidade.”  SOLICITAÇÃO DE 
MORADOR EM 07/02/19 “é necessário mudar o fluxo dos veículos da 
Rua que fica defronte a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde hoje 
são duas mãos, para somente uma mão. Aqueles que vem pela Santos 
Dumont possa subir e ter acesso a Rua Alvaro Lemos Torres. O moti-
vo se dá pelos seguintes fatos: 1- segurança das crianças e jovens que 
saem das escolas João Teixeira e Dondóca; 2- Segurança dos fiéis que 
freqüentam a Igreja Nossa Senhora de Fátima para eventos religiosos, 
3- Pequenos acidentes ocorridos nas esquinas da mesma, 4- pesso-
as que não obedecem o sentido exato do fluxo, o que gera discussões 
constantes de trânsito e outros constrangimentos.”  Diante do exposto, 
solicito informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PRA-

ÇA CONCEIÇÃO BORGES VISANDO AVALIAR A NECESSIDADE DE 
SUBSTITUIR A SINALIZAÇÃO DE MÃO DUPLA POR SINALIZAÇÃO DE 
MÃO ÚNICA, onde ficaria permitido somente transito de veículos sentido 
Avenida Santos Dumont para a Rua Álvaro Lemes Torres, pelos motivos 
acima mencionados pelo morador.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré e o Senhor Secretário Municipal do Meio Ambiente ao 
que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro Rios, conheci na 
cidade de Pederneiras um Sistema de Coleta Seletiva muito interessante, 
onde numa casa podemos levar nosso lixo reciclável e depositá-los num 
guichê. Neste local, não tem nenhum funcionário. É um sistema muito in-
teressante pois podemos levar plásticos, metais, ferros, lâmpadas, pilhas, 
vidros, etc. Será que é possível instalar um sistema parecido em nosso 
município?”  Diante do exposto, solicito informações se é possível RE-
ALIZAR ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO IMPLANTAR 
EM NOSSO MUNICÍPIO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, levando em 
consideração modelo mencionado.

Antonio Angelo Cicirelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo 
Ripoli, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis cópia das notas 
fiscais referentes à estada da delegação avareense no Hotel Acaccio, na 
cidade de São Carlos/SP, conforme descrito na prestação de contas da 
Comissão Organizadora das Delegações Esportivas 2018 – 4ª parcela.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao setor de Compras, que o mesmo encaminhe a 
esta Casa de Leis cópia de todas as cotações referentes à construção do 
banheiro do parque da CAIC.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que responda aos seguintes questionamentos: - Qual o prazo médio 
de atraso nos pagamentos dos servidores e fornecedores da prefeitura. 
-Quanto foi gasto com multas e juros por atrasos em pagamentos nos 
anos de 2017 e 2018? -Ocorreram devoluções de cheques por falta de 
fundos no período de 2017 a 2019?

Carlos Alberto Estati
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES 
a toda Diretoria da Associação Atlética Avareense, ao Coordenador de 
Esportes, Sr. Carlos Alberto Donato, bem como o colaborador Clayton, 
mais conhecido por “Claytinho” e os demais voluntários envolvidos no 
Campeonato de Futsal o qual envolveu mais de 130(cento e trinta) crian-
ças nas categorias sub 7, sub 10 e sub 12. O evento que aconteceu nas 
dependências do clube aos domingos de manhã foi um sucesso tanto de 
público quanto de participação das crianças de todos os bairros da nossa 
cidade, ficando como um exemplo de dedicação, divulgação e apoio ao 
esporte, estimulando nossas crianças à prática desportiva a qual irá con-
tribuir para a formação do futuro cidadão.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que res-
ponda informe esta Casa de Leis se existe um projeto de controle da pro-
liferação de animais silvestres no Horto Florestal, posto que a população 
desses animais vem crescendo demasiadamente gerando a escassez de 
alimentos, forçando os mesmos a saírem do espaço da reserva, arriscan-
do-se pelas imediações em busca de comida, o que vem ocasionando até 
atropelamentos desses animais nas vias que circundam o horto.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja designada data em Sessão ordinária para homenagear o Bom-
beiro avareense LEANDRO NOGUEIRA, filho do casal Antonio Nogueira 
Neto e Marcia Fernandes Nogueira, que está atuando como voluntário 
no resgaste das vítimas de Brumadinho. Conforme matéria publicada na 
Folha de São Paulo de 12 de fevereiro do corrente (anexa a esta proposi-
tura), Leandro relatou as dificuldades das equipes que estão trabalhando 
naquele desastre que vitimou muitas pessoas, animais e causou danos 
ambientais que estão repercutindo em mais de 10 municípios, projetando 
uma imagem internacional negativa do Brasil. Requer ainda que se faça 
a entrega de placa exaltando sua participação nessa nobre missão, bem 
como seja oficiado ao Comando do Corpo de Bombeiros onde o avare-
ense Leandro está lotado o teor desta propositura. No mesmo sentido 
seja oficiado aos seus pais, Antonio Nogueira Neto e Marcia Fernandes 
Nogueira, residentes nesta cidade- Rua Ananias Pires nº 278 - Brabância.
-que seja designada data em Sessão ordinária para homenagear o Bom-
beiro avareense LEANDRO NOGUEIRA, filho do casal Antonio Nogueira 
Neto e Marcia Fernandes Nogueira, que está atuando como voluntário 
no resgaste das vítimas de Brumadinho. Conforme matéria publicada na 
Folha de São Paulo de 12 de fevereiro do corrente (anexa a esta proposi-
tura), Leandro relatou as dificuldades das equipes que estão trabalhando 
naquele desastre que vitimou muitas pessoas, animais e causou danos 
ambientais que estão repercutindo em mais de 10 municípios, projetando 
uma imagem internacional negativa do Brasil. Requer ainda que se faça 
a entrega de placa exaltando sua participação nessa nobre missão, bem 
como seja oficiado ao Comando do Corpo de Bombeiros onde o avare-
ense Leandro está lotado o teor desta propositura. No mesmo sentido 
seja oficiado aos seus pais, Antonio Nogueira Neto e Marcia Fernandes 
Nogueira, residentes nesta cidade- Rua Ananias Pires nº 278 - Brabância.

Jairo Alves de Azevedo
-voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora ESMERINDA CLA-
RO AZEVEDO, ocorrido em Avaré, em 14 de Fevereiro do corrente ano, 
fato esse que causou grande consternação perante aos familiares e ami-
gos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era a 
família aqui radicada. Requeiro mais que, do deliberado em plenário seja 
cientificada a família enlutada através de seus filhos: Edson e Waldir, á 
Av. Pinheiro Machado 329, Jardim São Paulo, transmitindo-lhe ao mes-

mo tempo sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e 
deloroso acontecimento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe A equipe A equipe de karatê 
de Avaré, apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), 
participou no último domingo, 9 de Dezembro de 2019, da Copa Kobudo, 
realizada em Palmital, na região de Assis. Os caratecas, sob a orientação 
do técnico Clodoaldo, conquistaram 13 medalhas, sendo 8 de ouro, 4 de 
prata e 1 de bronze. Os resultados individuais foram: Sarah Bartholomeu, 
Alice Simonassi, Ana Beatriz Lima, Rodolpho Saturnino e Arthur Prezotto 
foram campeões na categoria kata, enquanto Matheus Willian foi vice-
-campeão kata. Já Luan Bartholomeu obteve o ouro nas categorias kata e 
shiai.  Por sua vez, Eliezer Lopes foi campeão na categoria shiai, enquan-
to Maria Victória Lima, Maria Eduarda Ponce e Eduardo Soares foram 
vice-campeões na mesma categoria. Entretanto, Matheus Willian obteve 
duas medalhas: de prata na categoria kata e de bronze na categoria shiai.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe A equipe do Avaré Scorpions 
Flagfootball sagrou-se campeão, no último dia 2, ao vencer o Piracicaba 
Cane Cutters pelo placar de 06x00, ganhando o direito de disputar a gran-
de final do Campeonato Paulista de Flag Football 2018 Jogaram e pontu-
aram por Avaré: Alan Aparecido Cruz dos Santos, Bruno Ferreira de Oli-
veira, Davi Augusto Bastos da Silva, Diego Soares, Eder Francisco, Etori 
Mazieiro dos Santos, Fábio Augusto De Osti, Gabriel Augusto de Oliveira, 
Guilherme Inoccente Albuquerque, Guilherme de Campos Nackamura, 
Gustavo Henrique Rodrigues, Henrique Praxedes de Lima, Jeferson Luiz 
Rosa dos Santos, João Guilherme da Cruz, João Pedro da Silva, José 
Eduardo Rodrigues de Almeida, Jose Erevando de Jesus Junior, Juliano 
Augusto Albuquerque, Juliano de Andrade Costa, Júlio Cesar Fernandes, 
Lucas Geraldi, Luis Phillip Reis Santiago, Luiz Guilherme de Jesus Car-
doso, Luiz Henrique Ribeiro da Silva, Luiz Henrique Vieira Junior, Luiz 
Melli Netto, Marcilio Bagatim Neto, Nicolas Ruan Meira Martins, Nilton 
dos Santos, Paulo Henrique Tonon Barroso, Ricardo Gallereani Russo, 
Ricardo Martinez Neto, Rodrigo Domingos Vara, Rubens Venâncio Filho, 
Sidnei Camargo, Uilian Souza Martins, Vinicius Côrrea Miras, Vitor Ga-
briel Pereira de Oliveira e Yan Guilherme Nogueira.
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe A equipe avare-
ense de basquete feminino sub-17 disputou no 1º de dezembro, a final da 
Liga Centro-Oeste Paulista, em Presidente Prudente. O time conquistou 
o torneio ao vencer a equipe de Paraguaçu Paulista pelo placar de 39 
x 34. Jogaram e pontuaram pelo time da SEME, treinada pela técnica 
Neusânia Martins, as atletas Ana Gabriela, Ana Júlia, Júlia Silva, Maria 
Júlia, Rayanne Félix, Anne Gavioli, Maria Luíza, Josiane Dorth, Maria Fer-
nanda, Bianca Nogueira e Maria Júlia Valentino. Organizado pela Liga de 
Basquete Centro-Oeste Paulista (LBC) em parceria a Unimed, o campe-
onato tem o apoio das secretarias de Esportes das cidades participantes. 
O time de Avaré, com esse título, é pentacampeão da LBC.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Leonardo 
Ripoli, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis a cópia das Portarias 
de Nomeação do funcionário Eliandro Rogério Braga, tanto a portaria de 
ingresso no serviço público municipal, quanto a que o nomeou ao cargo 
em comissão em sua secretaria.

Roberto Araujo
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor HONORATO FERREIRA DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor REGINALDO SELMINE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ADELIA MARIA ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOÃO RIBEIRO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ANTONIO MARICATO.

MOÇÃO DE REPÚDIO
Aprovada por unanimidade na Sessão Ordinária em 

18 de fevereiro de 2019
Flávio Eduardo Zandoná e outros

-que seja consignada MOÇÃO DE REPÚDIO à empresa CTG Brasil, 
concessionária responsável pela Usina Hidrelétrica Jurumirim,  pela 
baixa no nível de água da Represa de Jurumirim, considerando que 
a cidade recebe o título de Estância Turística e possui na Represa de 
Jurumirim seu principal atrativo turístico; considerando que o mesmo 
possui um grande investimento por parte da municipalidade em infra-
estrutura e publicidade; considerando o investimento empresarial no 
ramo de hotelaria e lazer; considerando o volume de água se torna 
necessário não apenas para banhistas; considerando também para a 
prática de esporte náuticos a atual situação é preocupante; conside-
rando que está gerando diversas perdas para o Município da Estância 
Turística de Avaré e os demais municípios banhados pela Represa 
de Jurumirim. Após aprovação, que sejam enviadas cópias desta mo-
ção de repúdio: 1)À Agencia Nacional de Águas (ANA), 2)À Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, 3)À Secretaria Estadual do Turismo, 4)A 
toda imprensa de Avaré,  5)Ao Ministério Público,  6)Ao Ministério de 
Minas e Energias, 7)Ao Ministério do Meio Ambiente,  8)Ao Ministério 
do Turismo,  9)Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,  10)
Câmara dos Deputados,  11)Senado Federal.
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OBRASPavimentação da 
Avenida Santa 
Barbara entra na 
fase final
Previsão é de que os trabalhos 
terminem em até 90 dias

 
 

A principal via de acesso ao Terras de São 
José  já está recebendo a instalação de guias 
e sarjetas ao longo de toda a sua extensão. Os 
trabalhos antecedem a pavimentação da ave-
nida, encerrando o projeto iniciado na primeira 
quinzena de dezembro de 2018.

 Aguardada por muito tempo pelos mora-
dores, a obra vai beneficiar centenas de famílias 
que moram no Terras de São José. Estão sendo 
investidos nos serviços de pavimentação cerca 
de R$ 935 mil. Do total, cerca de R$ 435 mil são 
recursos da própria Prefeitura, já aplicados na 
instalação de um amplo sistema de captação e 
drenagem de águas pluviais. 

Foram construídos três ramais com caixas 
de recepção e emissão que se interligaram ao 
sistema existente junto ao acesso a SP-255. O 
restante dos recursos, cerca de R$ 500 mil são 
provenientes de emendas parlamentares des-
tinadas ao município por deputados federais 
por meio de emendas ao orçamento da União. 
A pavimentação vai atender  cerca de 700 me-
tros da Avenida Santa Bárbara, nos dois senti-
dos da via.

Projeto vai melhorar o 
escoamento de águas da 
Rua Dona Dorita

 
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré deu 

início aos trabalhos de drenagem de trechos viá-
rios importantes do Jardim Paineiras. A um custo 
de R$ 297 mil o projeto prevê a instalação de 
bocas de lobo interligadas em uma nova gale-
ria para melhorar o escoamento de águas plu-
viais da Rua Dona Dorita, passando pela Avenida 

Prefeitura inicia obras de 
drenagem no Jardim Paineiras 

Donguinha Mercadante finalizando na Rua Dr. 
Ulisses Coutinho. As obras deverão ser conclu-
ídas em até 60 dias.
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OPORTUNIDADE

As inscrições já foram feitas 
na Casa do Cidadão

Começa na próxima segunda-feira, 25, em 
Avaré através da Secretara Municipal de Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnologia em parceria com 
o Programa Via Rápida Emprego, o curso de sol-
dagem. O objetivo da iniciativa é preparar profis-
sionais para realizar processos de soldagem e cor-
te de peças e ligas metálicas na indústria metal e 
mecânica.

As inscrições já foram feitas na Casa 
do Cidadão, sendo 20 pessoas por turma, 

Curso de soldagem começa no dia 25

totalizando 60 pessoas inscritas. O curso será mi-
nistrado aos futuros soldadores no Parque Fernan-

do cruz Pimentel (Emapa), em uma Unidade Móvel 
que está instalada no local. 

A carga horária será de 100 horas, durante 20 
dias úteis, de segunda a sexta-feira. As turmas se-
rão divididas entre os turnos da manhã (das 8h  às 
12h), tarde (das 13h às 17h) e noite (das 18h às 
22h).

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado de São Paulo, que oferece 
cursos básicos de qualificação profissional, o Pro-
grama Via Rápido Emprego capacita gratuitamen-
te pessoas em busca de oportunidades no mer-
cado de trabalho ou que desejam ter seu próprio 
negócio.

 A Secretaria Municipal de Cultura informa que 
receberá até a próxima sexta-feira, 1o de março, as 
solicitações de cadastro para a exploração comer-
cial de ambulantes durante a realização do Carna-
val 2019 na Concha Acústica, que será realizado 
entre os dias 2 e 5 de Março.

Os interessados deverão se dirigir até a Secre-
taria da Cultura, que atende na Praça Monsenhor 
Celso Ferreira (CAIC) e realizar o pré-cadastro. 

Cadastro para ambulantes do Carnaval 2019 
na Concha Acústica vai até 1° de março

CULTURA

Após o deferimento, será necessário que o interes-
sado promova o recolhimento dos emolumentos 
emitidos pelo setor de ISS.

A necessidade de regularização dos comer-
ciantes em caráter transitório (ambulante) decor-
re do previsto na Lei Complementar 225 de 6 de 
Dezembro de 2016, Tabela VI, item 4 – Exposições, 
feiras e eventos. Mais informações pelo telefone 
(14) 37325057.
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GESTÃO

Veículo atenderá as ocorrências 
de urgência e emergência

O Corpo de Bombeiros de Avaré recebeu 
da Prefeitura nesta sexta-feira, 22, uma nova 
viatura operacional. A renovação tem como 
finalidade atender as ocorrências de urgên-

Corpo de Bombeiros recebe nova viatura
cia e emergência que representam aproxima-
damente 70% do volume total de demandas 
atendidas pela corporação.

O veículo, modelo Renault Master, é do tipo  
(UR), unidade de resgate, destinado ao aten-
dimento de vítimas de acidentes que exigem 
atendimento emergencial na fase pré-hospita-
lar. É dotado de equipamentos que permitem 

à tripulação de bombeiros prestar os socorros 
de suporte básico da vida, de forma a estabili-
zar, imobilizar e transportar adequadamente a 
vítima ao centro médico mais apropriado para 
a situação.

O investimento, feito por meio do Pregão 
Presencial n° 105/18 – Processo n° 325/18, foi 
de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Por meio do FEAS, o município 
recebeu R$ 520.206,00 para aplicação

A secretária de Estado de Desenvolvimento So-
cial de São Paulo, assinou no dia 18, em ato reali-
zado na Câmara Municipal de Avaré, o repasse de 
R$ 19,6 milhões para 136 municípios. Avaré estava 
entre os municípios contemplados com as transfe-
rências feitas por meio do Fundo Estadual da As-
sistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais. 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Semads) recebeu, através da Di-
retoria Regional de Assistência e Desenvolvimento 
Social (Drads), verba de R$ 520.206,00 (quinhentos 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Repasse estadual é feito para assistência social de Avaré
e vinte mil e duzentos e seis reais). O município 
aplicará o recurso liberado nos serviços de gestão 
direta, como os Centros de Referência de Assis-
tência Social (CRAS), os quais atendem a famílias 
residentes em territórios com maior grau de vulne-
rabilidade social, além dos Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social (CREAS). No 
total, 12 equipamentos que atendem a população 
avareense serão favorecidos com os recursos re-
passados pelo Estado.  

 Amigo do Idoso
Além da assinatura do repasse do Fundo, a secre-

tária de Estado de Desenvolvimento Social, entregou 
o selo inicial do Programa São Paulo Amigo do Idoso 
à Avaré. Para conquistá-lo o município precisa cum-

prir metas (ações obrigatórias), tais como, implantar 
Conselho Municipal do Idoso, implantar ações de 
promoção de saúde e prevenção, atualizar o cadastro 
de idosos no CadÚnico, entre outros critérios. 
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CULTURA 

Benfeitoria abrange janelas 
da Biblioteca, do Memorial e 
do Museu 

Com a ajuda oferecida por um benfeitor, na 
semana passada os vidros quebrados das janelas 
do Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC) 
foram todos substituídos por novos, providência 
que melhora o aspecto das instalações, infelizmen-
te alvo de vandalismo. No complexo funcionam a 

Com início no mês de junho
A Secretaria Municipal de Cultura está à procura de pessoas e artistas da comu-

nidade LGBTQ+ para realização de um projeto em conjunto no mês de junho, que 
envolverá diversas formas de expressões culturais.

“Definitivamente não são tempos fáceis para quem luta por igualdade social e direi-
to das minorias no Brasil e em todo o mundo. Porém, é em momentos como esse que 
mais se faz necessário discutir políticas públicas e iniciativas para acolher essas pessoas 
na sociedade, sempre respeitando ao próximo”, ressalta o secretário da pasta.

Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria da Cultura pelo telefone 
(14) 3732.5057 ou pelo e-mail: cultura@avare.sp.gov.br

Em breve, mais detalhes do projeto serão divulgados.

Doação permite troca de vidros 
avariados do CAIC

Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues 
dos Santos, o Memorial Djanira e o Museu Munici-
pal Anita Ferreira De Maria. 

Equipe de vidraceiros contratados fez a troca 
de cerca de oitenta peças, a maioria avariada por 
pedras. Entretanto, o doador não quis divulgar o 
valor dos serviços e pediu para não ser identifi-
cado, alegando se tratar apenas de um gesto de 
cidadania.

Recentemente o CAIC recebeu do mesmo do-
ador outro significativo presente: dois portões 
com grades instalados no vão de acesso à Bi-

blioteca e ao Memorial Djanira, espaço que em 
breve será transformado em nova área para ati-
vidades culturais.

Gratidão 
“Em nome do governo municipal agradecemos 

pelas benfeitorias. Hoje em dia é raro alguém se 
sensibilizar de maneira concreta e generosamen-
te contribuir para a conservação de nossos bens 
culturais. Que Deus o conserve e que o seu exem-
plo inspire mais gestos de cidadania pelo bem co-
mum”, afirmou o secretário da Cultura. 

 

Secretaria convida artistas LGBTQ+ 
para desenvolver projeto cultural
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LEGISLATIVO

CIRCULAR N º 05/2019-DG
Avaré, 21 de fevereiro de 2.019.

LEMBRETE
Estará presente o representante da empresa CTG do Brasil, res-
ponsável pelo sistema operacional da Barragem de Piraju, da 
Usina Hidrelétrica Jurumirim, para explanar e esclarecer acerca 
do baixo nível de água da Represa de Jurumirim, nos termos 
do Requerimento nº 119/2019, de autoria desta Presidência e ou-
tros, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
25/02/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a Ordem 
do Dia da Sessão Ordinária de 25 de fevereiro do corrente ano, que 
tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.   PROCESSO Nº 04/2019
Autoria:- Prefeito Municipal 
Assunto: VETO PARCIAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de 
Lei nº 112/2018 - Autógrafo nº 92/2018, que dispõe sobre a regu-
lamentação dos §§ 4º e 5º do art. 148 da Lei Orgânica Municipal e 
dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Ofício 08/2019/CM e dos Pareceres do Jurídico 
e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2019 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Concede piso salarial aos Agentes Comunitários em con-
formidade Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, promulgada em 
23 de outubro de 2018 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 08/2019 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 18/02/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei Complementar nº 08/2019 
Autoria: Prefeito Municipal
Concede piso salarial aos Agentes Comunitários em conformidade 
Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, promulgada em 23 de 
outubro de 2018 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 09/2019 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 956.359,30 - Secr. Municipal de Saúde).

CONVITE
A Fundação Regional Educacional de Avaré- FREA e o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré- AVA-
REPREV convidam os senhores vereadores, associações de bair-
ros, imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a 
participarem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 
3º quadrimestre de 2018.

Data:  07/03/2019  
Horário: 09 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Ave-
nida Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

EXTRATO DE EDITAL EXCLUSIVO PARA
 ME/MEI E EPP

Processo nº 04/2019 
Pregão Presencial nº 01/2019 – Registro de Preço nº 01/2019
Data da realização: 14 de março de 2019 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

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

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): 178/2019
Valor: R$ 14.197,25
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO
Secretário Municipal da Comunicação 

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 locação de caminhão coleta de lixo, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a  Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente.
Fornecedor: Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda
Empenho(s): 11058/2018
Valor: R$ 100.800,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JUDÉSIO BORGES
Secretário Municipal do 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de vidros para sacada da es-
cola municipal EMEB “Maria Nazareth Abs Pimentel”, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Fornecedor: Reginaldo José de Queiroz Avaré Me
Empenho(s): 1051/2019
Valor: R$ 3.960,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação 

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 por se 
tratar de fornecimento de gás P-13Kg, tal quebra de ordem se faz 
necessária para atender ao Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 1148/2019
Valor: R$ 163,60
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal  

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se 
tratar de fornecimento de gás P45, tal quebra de ordem se faz ne-
cessária para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 157/2019
Valor: R$ 3.470,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretário Municipal da 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 por se 
tratar de fornecimento de material de escritório, tal quebra de or-
dem se faz necessária para atender ao Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: G8 Armarinhos Ltda Epp
Empenho(s): 3542/2016
Valor: R$ 109,26
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal  

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se tratar 
de fornecimento de material de escritório, tal quebra de ordem se faz 
necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: G8 Armarinhos Ltda Epp
Empenho(s): 2444/2016
Valor: R$ 60,60
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da 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 justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se tratar de 
fornecimento de materiais para escritório, tal quebra de ordem se faz 
necessária para atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: G8 Armarinhos Ltda Epp
Empenho(s): 2476, 3311, 3514/2016
Valor: R$ 668,90
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde  

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se 
tratar de fornecimento de pneus, tal quebra de ordem se faz ne-
cessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Parts Lub Distribuidora e Serviços Eireli
Empenho(s): 18335/2018
Valor: R$ 588,68
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços 
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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 justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se tratar de 
aquisição de microcomputador, tal quebra de ordem se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 16359/2018
Valor: R$ 4.422,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços 

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 por se tratar de aquisição 
de microcomputador, tal quebra de ordem se faz necessária para atender 
a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 14271/2018
Valor: R$ 4.422,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Mun. da Assistência e Desenv. Social  

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 por se 
tratar de aquisição de microcomputadores, tal quebra de ordem se 
faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 11397, 11398/2018
Valor: R$ 13.266,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da Fazenda 

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 por se 
tratar de aquisição de microcomputador, tal quebra de ordem se 
faz necessária para atender a Procuradoria Jurídica do Município.
Fornecedor: F B Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 13126/2018
Valor: R$ 13.266,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal  

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justi-
ficar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se tratar de 
aquisição de microcomputadores, tal quebra de ordem se faz neces-
sária para atender a Secretaria Municipal de Administração.
Fornecedor: F. B. Borges Equipamentos Eireli Me
Empenho(s): 12560, 14425/2018
Valor: R$ 13.266,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

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 por se 
tratar de pagamento de taxa de anuidade de atletas por faixa de 
judô para temporada de 2019, tal quebra de ordem se faz necessá-
ria para atender a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Fornecedor: Federação Paulista de Judô
Empenho(s): 2377/2019
Valor: R$ 7.930,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes e lazer 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 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): 2193/2019
Valor: R$ 654,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO
Secretário Municipal da Comunicação

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 serviço de monitoramento 
de alarmes, tal quebra de ordem se faz necessária para segurança 
nos prédios da Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Autossocorro Max Ltda – EPP
Empenho(s): 4308, 4311/2018
Valor: R$ 879,88
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da 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 pa-
gamentos por se tratar de locação de máquinas   multifuncionais a 
laser, tal quebra de ordem se faz necessária para atender diversos 
setores desta municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda Epp
Empenho(s): 9005, 9006/2018
Valor: R$ 3.663,57
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da 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 pa-
gamentos por se tratar de locação de sistemas informatizado, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para uso na Con-
troladoria Geral do Município.
Fornecedor: Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda ME 
Empenho(s): 5208/2018
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição emergencial de lacre de 
segurança para carrinho de emergência para o Pronto Socorro 
Municipal, tal quebra de ordem se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Milton Cesar Fernandes
Empenho(s): 16183/2018
Valor: R$ 200,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material de escritório e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização 
dos serviços administrativos.
Fornecedor: Andipel Papelaria Eireli - EPP
Empenho(s): 5574/2018
Valor: R$ 11.835,48
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

ITAMAR DE ARUJO
Secretário Municipal da Fazenda

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 material de escritório e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização 
dos serviços administrativos.
Fornecedor: Andipel Papelaria Eireli - EPP
Empenho(s): 2396/2018
Valor: R$ 2.116,32
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material de escritório e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização 
dos serviços administrativos.
Fornecedor: Andipel Papelaria Eireli - EPP
Empenho(s): 13562/2017, 3935/2018
Valor: R$ 30.969,07
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de combustível e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para abastecimento da frota municipal 
e efetivação dos serviços que se utilizam de veículos automotores.
Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Empenho(s): 18143/2018
Valor: R$ 15.435,00
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de combustível e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para abastecimento da frota municipal 
e efetivação dos serviços que se utilizam de veículos automotores.
Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Empenho(s): 18119/2018
Valor: R$ 55.200,00
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de combustível e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para abastecimento da frota 
municipal e efetivação dos serviços que se utilizam de veículos au-
tomotores.
Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Empenho(s): 19620, 20602/2018
Valor: R$ 100.675,00

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços
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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 
pagamentos por se tratar de aquisição de troféus e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a premiação dos partici-
pantes em provas e julgamentos realizados durante a 50ª EMAPA.
Fornecedor: Funditex Indústria e Comércio de Fundidos Ltda. ME
Empenho(s): 18325/2018
Valor: R$ 23.245,00
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

RONALDO SOUZA VILAS BOAS
Secretário Mun. 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 pa-
gamentos por se tratar de aquisição de material de escritório e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização 
dos serviços administrativos do Gabinete do Prefeito e Departa-
mentos subordinados.
Fornecedor: Paperlimp Comércio de Materiais de Limpeza Eireli
Empenho(s): 12639, 12633, 12638, 12637/2018
Valor: R$ 105.755,45
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de gases medicinais em 
cilindros de alta pressão e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para o atendimento indispensável aos pacientes que 
deles se utilizam em seus tratamentos de saúde.
Fornecedor: White Martins Gases Industriais Ltda.
Empenho(s): 12397/2018
Valor: R$ 110.298,30
Avaré, 22 de fevereiro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento de taxa de inscrição no curso 
“Orçamento Anual na Prática” realizado por servidores do Depar-
tamento de Contabilidade, tal quebra de ordem se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda
Empenho(s): 2315/2019
Valor: R$ 2.200,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da Fazenda 

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/19 – PROCESSO Nº. 054/19

COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos 
para o programa do insulino dependente
Recebimento das Propostas: 28 de Fevereiro de 2.019 das 10 h até 
14 de Março de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de Março de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 14 de Março de 2.019 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, 22 de Fevereiro de 2.019 
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/19 – PROCESSO Nº. 049/19
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de con-
creto usinado.
Data de Encerramento: 12 de março de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de março de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de fevereiro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/19 – PROCESSO Nº. 050/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para locação de máquinas com operador.
Data de Encerramento: 13 de março de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de março de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de fevereiro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/19 – PROCESSO Nº. 053/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para serviços de aferição, ensaio, selagem e manutenção 
em tacógrafos.
Data de Encerramento: 13 de março de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de março de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de fevereiro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 017/18 – Processo nº. 360/18

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 017/18 à empresa MACOR 
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, no valor total 
de R$ 1.114.289,10 (um milhão, cento e catorze mil, duzentos e oitenta 
e nove reais e dez centavos), objetivando o fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da obra de 
Revitalização do Camping Municipal, através do Convênio ST/DADE nº 
106/2013 – Processo nº 370/2013. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 19 de fevereiro de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Muni-
cipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 017/18 – Processo nº. 360/18

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 017/18 à empresa 
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos 
e mão-de-obra para execução da obra de Revitalização do Cam-
ping Municipal, através do Convênio ST/DADE nº 106/2013 – Pro-
cesso nº 370/2013. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de 
fevereiro de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração da Es-
tância 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 INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – 
ME e KID LIXO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁS-
TICAS LTDA – EPP, responsáveis pelo registro para eventual aquisição 
de material de limpeza para a Municipalidade, relativa ao Pregão Eletrôni-
co nº. 156/18 – Processo nº. 433/18. Homologado em: 15/02/2019.

Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA as empresas DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO LTDA – EPP, EMERSON LUIZ DA SILVA – ME, 
SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA – EPP e MAR-
LUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME, responsá-
veis pelo registro para eventual aquisição de material de escritório 
para Secretarias, Departamentos e Setores da Municipalidade, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 196/18 – Processo nº. 561/18. Ho-
mologado em: 08/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação e Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Ava-
ré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa J. E. RISSI ALIMENTOS 
EIRELI EPP objetivando o registro de preços para eventual aqui-
sição futura de carne bovina para a merenda escolar e Semads, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 006/19 – Processo nº. 016/19. 
Homologado em: 18/02/2019.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME objetivando a contrata-
ção de empresa para pintura geral do Paço Municipal, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 007/19 – Processo nº. 019/19. Homologado 
em: 19/02/2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 006/19 – Processo nº. 046/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a V A AUGUSTO ME, com 
valor total de R$ 3.800,00 (Três mil, oitocentos reais), objetivando 
a locação e instalação de cabos, caixa de medição e disjuntor para 
01 (um) transformador de 150 kva com prestação de serviço de 
montagem, instalação, manutenção e desmontagem do equipa-
mento em atendimento ao município de Avaré/SP que será utiliza-
do para a realização do curso de soldagem III da unidade móvel da 
carreta do Programa Via Rápida Emprego, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
20 de fevereiro de 2.019 – Sandra de Fátima Theodoro – Secretária 
Municipal da Indústria, Comércio, Ciências e Tecnologia da Estân-
cia Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 003/19 – Processo nº. 017/19

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS LTDA, no valor global de R$ 14.051,61 
(Quatorze mil, cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), 
objetivando a desinstalação da Central de Gases localizado no 
Pronto Socorro Municipal e instalação na nova Unidade de Pron-
to Atendimento, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de fevereiro de 2.019 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Inexigibilidade de Licitação nº. 005/19 – Processo nº. 031/19
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à RÁPIDO SUMARÉ 
LTDA, no valor global de R$ 735.000,00 (Setecentos e trinta e cinco 
mil reais), objetivando a fornecimento de unidade de crédito (carre-
gamento de cartão elétrico) para uso nas linhas urbanas de ônibus 
do Município da Estância Turística de Avaré, destinado aos alunos 
da Rede Municipal e Estadual sob responsabilidade da Secreta-
ria Municipal da Educação, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de fevereiro 
de 2.019 – Josiane Aparecida Lopes Medeiros – Secretária Munici-
pal da Educação da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 156/18 – Processo nº. 433/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA LTDA – ME (lotes 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 20, 21, 22) 
Valor Global: R$ 1.466.429,24 (hum milhão, quatrocentos e ses-
senta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro 
centavos)
Detentora: KID LIXO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS PLÁSTICAS LTDA – EPP (lotes 17, 18)
Valor Global: R$ 280.549,00 (duzentos e oitenta mil, quinhentos e 
quarenta e nove reais)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de 
limpeza para a Municipalidade.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 15/02/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 196/18 – Processo nº. 561/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓ-
RIO LTDA – EPP (lotes 02, 07, 08, 13)
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Valor Global: R$ 305.081,19 (trezentos e cinco mil, oitenta e um 
reais e dezenove centavos)
Detentora: EMERSON LUIZ DA SILVA – ME (lotes 03, 04, 05, 06, 
11, 12, 14, 17, 18, 23, 24)
Valor Global: R$ 836.229,79 (oitocentos e trinta e seis mil, duzentos 
e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)
Detentora: SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA – 
EPP (lotes 09, 21, 22)
Valor Global: R$ 35.054,29 (trinta e cinco mil, cinquenta e quatro 
reais e vinte e nove centavos)
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – 
ME (lotes 01, 10, 15, 16, 19, 20)
Valor Global: R$ 203.326,40 (duzentos e três mil, trezentos e vinte 
e seis reais e quarenta centavos)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de 
escritório para Secretarias, Departamentos e Setores da Munici-
palidade.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 08/02/2019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 006/19 – Processo nº. 016/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de carne 
bovina para a merenda escolar e Semads.
Valor Global: R$ 1.320.500,00 (um milhão, trezentos e vinte mil e 
quinhentos reais).
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/02/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 017/18 – Processo nº. 360/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução da obra de Revitalização do Camping Municipal, através do 
Convênio ST/DADE nº 106/2013 – Processo nº 370/2013.
Valor: R$ 1.114.289,10 (um milhão, cento e catorze mil, duzentos e 
oitenta e nove reais e dez centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/02/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 006/19 – Processo nº. 046/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: V A AUGUSTO ME
Objeto: Contratação de empresa para locação e instalação de 
cabos, caixa de medição e disjuntor para 01 (um) transformador 
de 150 kva com prestação de serviço de montagem, instalação, 
manutenção e desmontagem do equipamento em atendimento ao 
município de Avaré/SP que será utilizado para a realização do cur-
so de soldagem III da unidade móvel da carreta do Programa Via 
Rápida Emprego, conforme solicitação da Secretaria Municipal da 
Indústria, Comércio, Ciências e Tecnologia
Valor Global: R$ 3.800,00 (Três mil, oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/02/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 003/19 – Processo nº. 
017/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para desinstalação da Central de 
Gases localizado no Pronto Socorro Municipal e instalação na nova 
Unidade de Pronto Atendimento, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 14.051,61 (Quatorze mil, cinquenta e um reais e 
sessenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/02/2.019

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 005/19 – Processo nº. 031/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de unidade de 
crédito (carregamento de cartão elétrico) para uso nas linhas urba-
nas de ônibus do Município da Estância Turística de Avaré, destina-
do aos alunos da Rede Municipal e Estadual sob responsabilidade 
da Secretaria Municipal da Educação
Valor Global: R$ 735.000,00 (Setecentos e trinta e cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 21/02/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 007/19 – Processo nº. 019/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME
Objeto: Contratação de empresa para pintura geral do Paço Mu-
nicipal.
Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/02/2019

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 013/18 – PROCESSO N° 269/18 (Contrato n° 415/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
objetivando a contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
de máquinas, mão de obra, materiais, equipamentos para execução 
da reforma da UBS Bairro Alto, Rua Minas Gerais, s/n – Bairro Alto, 
com prazo para execução da obra até 18 de maio de 2.019 e de vigên-
cia até 17 de junho de 2.019. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 092/14 – PROCESSO N° 340/14 (Contrato n° 
339/14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 
EPP, objetivando a prestação de serviço, assessoria e locação de 
sistemas na área de trânsito, abrangendo gerenciamento das infra-
ções de trânsito estatísticas de trânsito, um microcomputador, uma 
impressora, tonner, impressão e envelopamentos das notificações 
de autuações e penalidades, com prorrogação do prazo até 16 de 
setembro de 2.019, no valor global de R$ 8.385,30 (Oito mil, trezen-
tos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/18 – PROCESSO Nº 012/18

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação do Termo de Prorrogação do Pregão Pre-
sencial supracitado, no Semanário Oficial da Estância Turística de 
Avaré publicado em 15/02/2.019 e no Diário Oficial do Estado no 
dia 16/02/2.019, motivo pelo qual os atos praticados por este setor 
deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Fica PRORROGADO (...) prorrogação do prazo até 06 de fevereiro 
de 2.020...
Agora se leia:
Fica PRORROGADO (...) prorrogação do prazo até 07 de fevereiro 
de 2.020...
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de fevereiro de 
2.019.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os lotes 03, 04, 07, 08, 15, 16 do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 156/18 – PROCESSO Nº. 433/18, objetivando 
o registro de preços para eventual aquisição de material de limpe-
za para a Municipalidade, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Fede-
ral. Revogado em: 13/02/2.019. Ronaldo Adão Guardiano – Secre-
tário Municipal da Administração.

Fica REVOGADO os lotes 01 e 02 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
003/19 – PROCESSO Nº. 012/19, objetivando o registro de pre-
ços para eventual aquisição de utensílios de cozinha – SEMADS, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
15/02/2.019. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal da As-
sistência e Desenvolvimento Social.

NOTIFICAÇÃO Nº 013/19
À Empresa CONSTRUJOB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 011/14 – PROCESSO N° 370/14
Considerando parecer jurídico, opinando pela possibilidade de 
aplicação da suspensão do direito de licitar da empresa e pela 
aplicação multa no montante de R$ 91.461,42 (noventa e um mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos);
Considerando a concordância da Secretaria requisitante com o pa-
recer jurídico;
Fica a empresa CONSTRUJOB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA., NOTIFICADA da decisão, podendo exercer seu direito de 
ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou efetivar o paga-
mento da multa.

Observação: A via do parecer jurídico que integra esta notificação, 
estão disponíveis para retirada da empresa no Departamento de 
Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 – Avaré/SP, até a 
data estabelecida para apresentação de defesa.

NOTIFICAÇÃO Nº 039/19
À Empresa CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI ME

REF. TOMADA DE PREÇO N° 001/15 – PROCESSO N° 013/15
Considerando parecer jurídico, opinando pela possibilidade de sus-
pensão do direito de licitar da empresa e pela aplicação de multa 
no montante de R$ 4.414,26 (quatro mil, quatrocentos e quatorze 
reais e vinte e seis centavos);
Considerando a concordância da Secretaria requisitante com o pa-
recer jurídico;
Fica a empresa CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI ME., 
ciente da NOTIFICADA a recolher o valor de R$ 4.414,26 (quatro 
mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e seis centavos).
Observação: A via do parecer jurídico que integra esta notificação e 
o auto de infração, estão disponíveis para retirada da empresa no 
Departamento de Licitação, sito na Praça Juca Novaes, n° 1.169 
– Avaré/SP, até a data estabelecida para apresentação de defesa.

Lei nº 2.260, de 05 de Fevereiro de 2019.
(Dispõe sobre autorização para implantar no município de Avaré o 
Centro de Triagem de Animais Silvestres e/ou o Centro de Reabili-

tação da Fauna Silvestre Nativa e dá outras providências.)
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 114/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar, 
no município da Estância Turística de Avaré, o Centro de Triagem 
de Fauna Silvestre e/ou o Centro de Reabilitação da Fauna Silves-
tre Nativa.
Parágrafo Único - O Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o 
Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa ficará subordi-
nado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fará a gestão 
técnica e administrativa.
Art. 2º - O Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o Centro de 
Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa municipal terão os objetivos 
de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e 
destinar espécimes da fauna silvestre provenientes da ação de fis-
calização, resgates ou entrega voluntárias de particulares, sendo 
vedada a comercialização.
Art. 3º - O Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o Centro de 
Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa municipal deverá possuir 
estrutura física adequada e corpo técnico especializado, atenden-
do a todos os critérios exigidos em Lei. 
Parágrafo Único- O Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o 
Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa municipal deve-
rá, obrigatoriamente, ter um Responsável Técnico, pertencente ao 
quadro de funcionários efetivos da Prefeitura Municipal.
Art. 4º - O recebimento de animais silvestres pelo Centro de Tria-
gem de Fauna Silvestre e/ou o Centro de Reabilitação da Fauna 
Silvestre Nativa municipal está condicionado à capacidade física, 
sendo facultado ao Centro recusá-lo quando necessário, de modo 
a não comprometer a qualidade da vida dos animais ali presentes;
Parágrafo Único- O Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o 
Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre Nativa municipal deverá 
respeitar, na destinação dos animais, a seguinte ordem prioritária: 
reabilitação, soltura, encaminhamento para entidades devidamen-
te autorizadas, de acordo com as condições de cada animal, com 
base na avaliação e laudo técnico do Responsável Técnico.
Art. 5º - A Secretaria do Meio Ambiente fica autorizada a firmar 
convênios com empresas privadas, fundações, autarquias, órgãos 
públicos e entidades ambientalistas nacionais e internacionais, vi-
sando desenvolver projetos pertinentes às atividades executadas 
pelo Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o Centro de Rea-
bilitação da Fauna Silvestre Nativa
Art. 6º – Fica autorizado o município de Avaré, por intermédio do 
Centro de Triagem de Fauna Silvestre e/ou o Centro de Reabilita-
ção da Fauna Silvestre Nativa, a cobrar taxas municipais que deve-
rá ser regulamentada por futura Lei Complementar;



EDIÇÃO 898 | AVARÉ, 22 DE FEVEREIRO DE 2019 17

DECRETOS

SECRETARIA DE OBRAS

Art. 7º – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vi-
gente, suplementadas caso necessário.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos a partir de sua regulamentação pelo Poder Executivo.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de Fevereiro de 
2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.409, de 21 de fevereiro de 2.019.
(Estabelece normas e critérios relativos ao procedimento adminis-

trativo da readaptação dos servidores públicos municipais.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, à vista do que lhe representou a Secretaria Municipal de 
Administração,  e considerando a necessidade de homogeneizar 
e atualizar normas e critérios relativos à condição de readaptação 
dos servidores públicos municipais, e de acordo artigo 36, da Lei 
2145/2017, publicada em 12 de outubro de 2017;
Decreta:
Artigo 1º – O servidor público municipal poderá ser readaptado 
quando ocorrer modificação de suas condições de saúde que al-
tere sua capacidade física e/ou mental de trabalho e dependerá 
sempre de prévia avaliação multidisciplinar e inspeção médica do 
Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS:
I. proposto pelo  servidor, cuja capacidade física ou mental impos-
sibilite o exercício das funções inerentes ao seu cargo, preenche o 
anexo I – Requerimento de Readaptação Funcional Inicial (RRFI) 
que deverá ser protocolado no Centro Municipal Administrativo, 
aos cuidados do DRH/GP protocolo, anexado  laudo do médico 
assistente , conforme modelo Anexo II , indicando informações  
obedecendo aos preceitos da Ética Médica.
II. proposta pela equipe multidisciplinar e Médico Perito, ambos 
do Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS, ou 
órgão equiparado,  indicando informações solicitadas em conformi-
dade  aos preceitos da Ética Médica
III. proposta pela perícia médica do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Avaré - Avareprev, quando es-
tiver descartada a aposentadoria por invalidez, anexando laudo do 
médico  , conforme modelo Anexo II , indicando informações solici-
tadas em conformidade  aos preceitos da Ética Médica
IV. proposta pelo Avareprev para os aposentados por invalidez que 
posteriormente for atestada a possibilidade de reversão em ativida-
de diversa, anexando ao pedido, laudo do médico , conforme mo-
delo Anexo II , indicando informações solicitadas em conformidade  
aos preceitos da Ética Médica
§ único – A proposta  do pedido de Readaptação Funcional, deverá 
ser protocolada ,endereçado ao DRH/GP, sendo que os  pedidos 
que não atenderem ao disposto neste artigo serão indeferidos pela 
Comissão Permanente de Readaptação Funcional.
Artigo 2º – A abertura do Processo de Readaptação Funcional 
dar-se-á com publicação de portaria específica expedida pela 
Secretaria Municipal de Administração ou gestores dos órgão da 
Administração Direta ou indireta, em órgão de Imprensa Oficial do 
Município, após o encaminhamento do respectivo processo/expe-
diente numerado, através do DRH/DP, contendo as informações 
pertinentes.
§ 1º-Deverá ser de até 45 (quarenta e cinco) dias o prazo entre a 
data da publicação da Portaria de Abertura do Processo de Rea-
daptação Funcional e a data da publicação da Portaria que homo-
logará o Laudo Provisório de Readaptação Funcional.
§ 2º-Havendo necessidade, o prazo previsto no § 3º poderá ser 
prorrogado por igual período, desde que justificado pela Comissão 
e autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
§ 3° -Durante o Processo de Readaptação Funcional o servidor:
I – permanecerá em seu local de trabalho, com limitações às suas 
atividades, e no caso do quadro do magistério favorecendo o pla-
nejamento pedagógico, o profissional do magistério deverá perma-
necer desenvolvendo suas atribuições no exercício de seu cargo 
em sala de aula ou, em não sendo possível, ser afastado para tra-
tamento de saúde, ou
II – será afastado para tratamento de saúde.

III – Na impossibilidade de atender o inciso I do § 2° e isto, para 
não agravar seu estado de saúde, baseado em avaliação multidis-
ciplinar e perícia médica do Departamento de Saúde e Segurança 
do Servidor – DESS, ou órgão equiparado, o servidor poderá ser 
remanejado de local de trabalho de acordo com orientação do De-
partamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal - DRH/GP.
Artigo 3° - A Comissão Permanente de Readaptação Funcional po-
derá concluir das seguintes formas:
I – indeferimento da readaptação, mediante portaria do (a) Secretá-
rio (a) Municipal de Administração;
II – readaptação provisória, mediante Portaria do(a) Secretário(a) 
Municipal de Administração, após homologação do Laudo Provi-
sório de Readaptação Funcional e por prazo nunca superior a dois 
anos ou inferior a um ano;
III – readaptação definitiva por Portaria do Prefeito, após homologa-
ção do Laudo Conclusivo de Readaptação Funcional.
§ 1º – As Portarias mencionadas nos incisos I e II conterão nome 
do servidor, cargo, referência/padrão, lotação, carga horária diária/

semanal e serão publicadas em órgão de Imprensa Oficial do Mu-
nicípio.
§ 2º – A Comissão deverá dar publicidade mensal dos Processos de 
Readaptação Funcional dos servidores, por meio de órgão da Impren-
sa Oficial do Município, contendo no mínimo: matrícula, nome, cargo, 
local de lotação, data de admissão, data do protocolo do pedido de 
Readaptação Funcional, data e número da Portaria de Abertura do 
Processo de Readaptação Funcional, situação atual.
Artigo 4º – Ficam atualizados e renumerados os anexos da Lei nº 
2145/2017, publicada em 12 de outubro de 2017, parte integrante 
deste decreto.
Artigo 5º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de fevereiro de 
2.019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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SAÚDE

Mais de 
400 exemplares

O Fundo Social de Solidariedade rece-
beu, na tarde de quinta-feira, 21, a doa-
ção de diversos livros feita pela diretoria 
da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Cer-
queira César.

Mais de 400 exemplares com dife-
rentes títulos dentre romances, literatura 
brasileira e poesia ficarão, por enquanto, 
disponíveis na sede do órgão, na Rua Rio 
Grande do Sul, 1842, onde os interessa-
dos poderão o acervo.

Confira as dicas para controle 
e eliminação de criadouros

A Prefeitura de Avaré, por meio da Vigilân-
cia Epidemiológica, divulgou dados sobre o 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da den-
gue no município. Segundo levantamento fei-
to até na quinta-feira, 21, foram notificados 
33 casos, sendo 1 caso positivo (importado), 
ou seja, contraído fora da zona onde se fez o 
diagnóstico, 26 casos negativos e 6 aguardam 
resultados. 

Os técnicos da Secretaria da Saúde renovam 
o alerta à população sobre os riscos de picada 
do Aedes aegypti, que transmitem, além da Den-

Vigilância Epidemiológica divulga dados 
sobre o Mosquito da Dengue em Avaré

gue, a Zika e o Chikungunya. “Qualquer paciente 
que apresente febre, enjôos, vômitos, manchas 
vermelhas na pele, dores musculares, dor de ca-
beça e dor atrás dos olhos, deve procurar a uni-
dade de saúde mais próxima para atendimento, 
pois são sintomas da moléstia”, orientam.

Criadouros 
O Aedes Aegypti se reproduz em água lim-

pa e parada, pica preferencialmente durante o 
dia e vive perto das pessoas por ter preferên-
cia por sangue humano. 

“Pedimos que a população ajude a combater 
o mosquito da Dengue através de medidas de 
controle e eliminação de seus criadouros, evi-
tando deixar água parada em vasos de plantas, 

garrafas descartáveis ou retornáveis, pratinhos 
de planta, latas, pneus e todo tipo de material 
que possa acumular água”, afirmam os técni-
cos da Vigilância Epidemiológica.

SOLIDARIEDADE

Fundo Social recebe
doação de livros

AJUDANTE DE SERRADOR - 01
CONSULTOR DE VENDAS - 01
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - 01
ENCARREGADO DE SERVIÇOS FLORESTAIS - 01
FONOAUDIÓLOGO ( RECÉM FORMADO ) -01
GERENTE COMERCIAL - 01
NUTRICIONISTA - 01
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 01
RETIREIRO - 01
SERRALHEIRO - 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 01
TRATORISTA AGRÍCOLA - 01
VENDEDOR INTERNO - 01
VENDEDOR PRACISTA  - 01

AS VAGAS ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS CON-
FORME O PREENCHIMENTO DO LIMITE DE ENCA-
MINHAMENTO.
EMPREGADORES: É necessário o cadastro da em-
presa, ou pessoa física, no endereço eletrônico EM-
PREGABRASIL.MTE.GOV.BR  ou diretamente no PAT 
para a colocação de vagas e processo seletivo.
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no SITE  
EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR através da internet 
ou junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor). Você utilizará os seguintes documentos: PIS, NIT, 
PASEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, Carteira de Tra-
balho, RG/CPF/CNH. Estamos na Rua Bahia nº 1.580, 
centro, (Antigo Prédio da Justiça Federal). Maiores in-
formações liguem 14-3732.1414.

VAGAS DE EMPREGO
PAT - AVARÉ
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ESPORTES

No último domingo, 17, a equipe de Luta de 
Braço, apoiada pela Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer (SEME), disputou o 1° Campeonato 
Aberto de Luta de Braço, realizado na cidade de 
Porto Feliz, conquistando troféu de ouro na moda-
lidade por equipe. 

Cinco atletas representaram Avaré nas seguin-
tes categorias: 

Nas categorias sub-10 e sub-12
No último domingo, 17, os atletas do futsal da 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) sa-
graram-se campeões nas categorias sub-10 e sub-
12 ao vencerem as partidas finais do torneio orga-
nizado pela Associação Atlhetica Avareense (AAA).

Sob o comando do técnico Laércio Buranello, 
na primeira partida, o time sub-10 da SEME ven-
ceu o Paineiras por 3 a 2. Já os meninos do sub-12 
golearam por 4 a 1 o sub-12 também do Paineiras.

O próximo compromisso dos meninos é dispu-
tar a final do Campeonato Regional de Cerqueira 
César, programado para o próximo dia 23, quando 
vão enfrentar a equipe de Botucatu.

Meninos da SEME sagram-se 
campeões de futsal na AAA

TURISMO

Primeira etapa 
do 29º Congresso 
Brasileiro ABQM 
será em Avaré

A Diretoria Executiva da ABQM – Associa-
ção Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto 
de Milha – confirmou, na última terça-feira, 
19, a realização do 29º Congresso Brasileiro de 
Trabalho & Conformação, em duas etapas. São 
aguardados competidores de todo o país.

A primeira, ocorrerá de 09 a 14 de abril, no 
Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pi-
mentel (Emapa), em Avaré. A etapa receberá 
as provas de Apartação, Cinco Tambores, Con-
formação, Maneabilidade e Velocidade, Per-
formance Halter, Ranch Sorting, Rédeas, Seis 
Balizas, Team Penning, Três Tambores, Western 
Pleasure e Working Cow Horse.

De 23 a 28 de abril, dentro do período previa-
mente divulgado, o Rancho Quarto de Milha, em 
Presidente Prudente (SP), sediará as provas de 
Breakaway Roping, Laço Cabeça, Laço em Dupla, 
Laço Individual, Laço Individual Técnico e Laço Pé.

De acordo com a Diretoria Executiva da 
ABQM, o período de início das competições 
do Congresso Brasileiro precisou ser antecipa-
do pelo fato do Parque da Emapa, em Avaré, 
já estar reservado para outro evento, de 15 de 
abril a 05 de maio.

Equipe de Luta de Braço é campeã em Porto Feliz
-70kg (José Tavares, campeão); 
-86kg (Everton Bartolomeu, vice-campeão); 
-95kg (Admilson, campeão); 
-Livre (Paulo Massud, campeão, e Dorrion Guer-

ra, vice-campeão);
 -Absoluto (Paulo Massud, campeão, Dorrion 

Guerra, vice-campeão e José Tavares, 3°lugar).
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TURISMO

Estabelecimento atenderá o 
grande fluxo de 
frequentadores do local

 

Entrou em funcionamento no último domingo, 
dia 17, o restaurante do Camping Municipal de 
Avaré, situado às margens da Represa de Jurumi-
rim. A exploração do espaço que foi construído 
pelo município com recursos públicos ocorre após 
várias tentativas (sem sucesso) de selecionar inte-
ressados, o que só foi possível no último semestre.

Por meio de concessão de uso, o restaurante 
estará à disposição do público diariamente com 
diferentes serviços, incluindo mini rodízio de car-
nes aos domingos.

Com a inauguração do restaurante, a estrutura 
púbica de lazer disponível no entorno da orla da 
Represa de Jurumirim ganha um importante refor-
ço, atendendo a uma das principais reivindicações 
de turistas que passam pela região.

 

Inaugurado o restaurante 
do Camping Municipal 


