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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004 - Lei Municipal 33/97 - Decreto nº 3.501/13

CMI – Conselho Municipal do Idoso
Convocação

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso (CMI) vem por meio 
desta convocar todos os Conselheiros Titulares e Suplentes para 
Reunião Ordinária que será realizada no dia 26/6/2018 (terça-feira) 
às 09h00min na Sala de Reuniões do Conselho, na Rua Piauí, nº 
1.388, Centro. 
Pauta:
Leitura da Ata;
Outros assuntos;
Contamos com a presença de todos. Em caso de imprevistos, favor 
comunicar com antecedência e por escrito.

Maria Célia Moreira
Presidente  do CMI

cmi@avare.sp.gov.br 

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 27/06/2018 
(quarta-feira) às 08h00min na Sala dos Conselhos na SEMADS, 
situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
Leitura da Ata;
Eleição do Presidente e Vice-Presidente;
Resposta ao Ofício 006/2018;
Resposta ao Ofício 104/2018, referente ao plano de providência da 
Casa de Passagem; 
Plano de  providência do Nocaija;
Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br

Marina Tezza Cruz
  Presidente do CMAS

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
(LEI MUNICIPAL 1.295/09- DECRETO 4.825/17)

Aos 11 de Junho de 2018 às 19:00 hrs, nas dependências do Centro 
Administrativo, deu início à reunião ordinária do Conselho Munici-
pal de Trânsito da Estância Turística de Avaré com a presença dos 
seguintes membros:  Valderi da Silva- Representante da Secretária 
Mun. da Educação-  Atenéia Ferreira – Representante do Departa-
mento Mun. de Trânsito – Nilmar Pereira de Souza – Representante 
do Poder Legislativo– Carlos Alberto Centeno Garcia– Represen-
tante da AREA    – 10 Ten. Maurício Pedro Santos – Representan-
te da Polícia Militar - Rodrigo B. De Oliveira – Representante da 
Empresa Rápido Luxo Campinas- Alexandre Carlos Nogueira- Re-
presentante da Classe dos Mototaxista - Hermes Rodrigo Pereira 
– Representante do CAE. O presidente iniciou a reunião com a 
discusão da pauta estabelecida com os seguintes assuntos.1- Re-
querimento N0 0481/2018-CMV- Para que informe a possibilidade 
de as reuniões deste prezado conselho realizar-se em outro dia da 
semana, posto que tais reuniões acontecem às segundas- feiras e 
há interesse de vários vareadores em comparecer às mesmas, o 
que hoje não é possível devido às Sessões Camarárias coincidi-
rem com as citadas reuniões. (Decisão: Não Aprovado).2- Reque-
rimento N0 0571/2018-CMV- Estude e deliberem positivamente ao 
pedido dos moradores do Bairro Vivenda do Solemar, sobre a insta-
lação de lombada na avenida principal do referido bairro, haja visto 
que apenas sinalização horizontal e vertical não seria o suficiente. 
(Decisão: Não Aprovado).3- Requerimento N0 0589/2018-CMV- 
Para avaliar a possibilidade de sinalização de trânsito adequada 

na Rua Lúcio Quartucci, principalmente com relação ao estaciona-
mento de veículos, especificadamente caminhões. (Decisão: Apro-
vado instalar placas de proibido parar e estacionar caminhões).4- 
Requerimento N0 0590/2018-CMV- Para avaliar a possibilidade de 
instalação de redutor de velocidade na Avenida Maria Joaquina 
Fonseca Pereira, Jardim Santa Mônica. (Decisão: Reforçar sinali-
zação horizontal e vertical).5-Requerimento- Municipe- Eunice Ba-
tista de Oliveira- Vem através deste mui respeitosamente solicitar 
a alteração de via pública para sentido único. Refiro-me a Rua Dr. 
Antonio Ferreira Inocêncio onde fica localizada e EMEI Dr. Salim 
Antonio Curiati e próximo a EMEI Professor Flávio Nascimento 
além de vários estabelecimentos comerciais. (Decisão: Não Apro-
vado).6-Requerimento Nº 6631/2018- Municipe- Valeria das G. H. 
Poçarli- Vem requerer faixa de idoso e deficiente no endereço Rua 
Sergio Bernardino N0 1298 clinica oftalmologica. (Decisão: Apro-
vado).7-Requerimento - Municipe- Alcides Francisco Pepe (Presi-
dente da APAE)- Vem mui respeitosamente REQUERER da V. Sa. 
Seja providenciado a sinalização de trânsito conforme determina-
ções legais de uma Escola, (lombada nos dois sentidos, limitação 
de velocidade) e o que for necessário devido a entrada e saída de 
veículos, bem como de pessoas, como medidas de prevenção e 
proteção de acidentes. (Decisão: Não Aprovado).8-Requerimento 
Nº 6914/2018- Municipe- Dr. Flavio de Oliveira Lima- Venho através 
deste requerimento solicitar à Estância Turística de Avaré, a implan-
tação de duas vagas de estacionamento devidamente sinalizadas: 
uma vaga exclusiva para clientes, com tempo de permanência de 
até 10 minutos, e uma vaga destinada para idosos. (As vagas re-
queridas devem ser localizadas na Rua Bahia N0 1151). (Decisão: 
Não Aprovado).9-Requerimento Nº 7060/2018- Municipe-Luiz Fer-
nando Vicentini- Venho por meio desse Abaixo Assinado solicitar 
uma avaliação na Rua Minas Gerais, no trecho entre a Av. Pref. Mi-
sael Eufrásio Leal e a Av. Carlos Ramires.(Decisão:Não Aprovado).                                                                                                                                       
                                          10-Requerimento Nº 7075/2018- Mu-
nicipe-Joao Roberto Landi-Venho respeitosamente solicitar uma 
lombada ou quebra molas para essa rua na esquina com a Rua 
José  de Jesus, juntamente com uma placa de pare pois já acor-
reram dois acidentes nesse local em que eu presenciei o ocorrido.
( Decisão: Sinalização horizntal e vertical).11-Requerimento Nº 
7175/2018- Municipe- Sandro Jose Palma da Luz- Vem requerer 
placa de pare ou lombada ou algo que faça diminuir a velocidade 
dos automoveis que transitam pelo local end. Rua Santa Catarina 
altura do N225 ao lado do seccional de policia. (Decisão: Reforçar 
sinalização horizontal e vertical)12-Requerimento Nº 7480/2018- 
Municipe- Marco Antonio de Oliveira- Vem requerer estacionamen-
to de um lado só da mão nas ruas Amazonas entre a Rua Acre 
e Luiz de Talamonte. (Decisão: Não Aprovado).13-Requerimento   
N0    7615/2018- Municipe- João Luiz Parize- Venho através deste, 
requerer lombada na Rua Goiás N0 838. Veículos que trafegam por 
esta via desenvolvem alta velocidade. (Decisão: Não Aprovado).
14-Requerimento- Municipe- Nilmar Pereira de Souza- Venho res-
peitosamente, atrvés deste requerimento, solicitar uma avaliação 
da Rua Paris, no sentido de proibir o estacionamento de um dos 
lados deste rua. (Decisão: Aprovado proibido estacionar e parar, 
iniciando da esquina do Instituto Federal até a Empresa  Avagel).
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Atenéia Ferreira 
matrícula 2053, membro deste Conselho Municipal de Trânsito, e 
Secretária do mesmo. Esta Ata deve ser assinada por todos os 
presentes referenciados.

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural, convida os con-
selheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder públi-
co e toda a sociedade para a   Reunião do CMPC a se realizar no 
próximo dia 25 de junho de 2018, no Centro Cultural Esther Pires 
Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com início às 18:30 horas e 
aberta a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Determinação de data sobre a Comissão de leitura da Lei do 
Fundo; 
3 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre (inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minu-
tos);
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 20 de junho de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

COMTUR AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR Avaré, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.275, de 10 de no-
vembro de 2009, Artigo 10, §s 1º, 2º e 3º e Artigo 14, CONVOCA 
seus Conselheiros Titulares e Suplentes e CONVIDA os cidadãos 
Avareenses interessados no desenvolvimento turístico do Municí-
pio, para comparecerem à   REUNIÃO ORDINÁRIA ,a ser realizada 
no próximo dia 28 DE JUNHO DE 2018, 5 ª Feira ,no CENTRO 
CULTURAL “ESTER PIRES NOVAES” ,RUA CEARÁ,.1507 Estân-
cia Turística de AVARÉ-SP,na PRIMEIRA  chamada às 19h00, e 
segunda chamada ás 19:15 hs com qualquer quórum, independen-
te da proporcionalidade de sua constituição, para deliberar sobre a 
seguinte PAUTA, CONTINUAÇÃO DO ESTUDO DO REGIMENTO 
INTERNO, e demais assuntos, deliberativos ou não, mas de inte-
resse do colegiado de turismo; 4. Encerramento.
Avaré,  20 DE Junho de 2018

REINALDO S. SOUTO
Presidente-COMTUR

VILMA ZANLUCHI 
Secretária Executiva-COMTUR



VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDIÇÃO 863 | AVARÉ, 22 DE JUNHO DE 20184

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2018 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na 
Ci nº 471235/2018-SEMADS, CONVOCA, classificados do Con-
curso Publico 007/2016, homologado através do Decreto nº 4528, 
de 25 de junho de 2016, publicado em 25 de junho de 2016, no 
Semanário Oficial, para o cargo/função de COZINHEIRO, a com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, 
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, 
para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames 
médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
36º ANDRÉ LUIZ HONÓRIO
Jornada de Trabalho - 40 horas semanais/08 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 22 de Junho de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - COZINHEIRO (LC 127/2010)
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO
Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo 
e distribuição de merenda e refeições, adicionando os ingredientes 
necessários para atender aos cardápios estabelecidos, atendendo 
as normas pertinentes de manuseio e armazenamento de alimen-
tos. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata
REQUISITO - Ensino Fundamental Incompleto – Mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais / 08 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Ensino Fundamental In-
completo – mínimo 4ª série
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última De-
claração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar 
cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, 
para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 421 de 18/05/2018, protocolo/processo nº 0794/18 de 
18/05/2018, 
Interessado: RAIA DROGASIL S/A 
CPF/CNPJ: 61.585.865/1338-95
Endereço: Avenida Pref. Paulo Novaes, 971 – Avaré/SP

02. COMUNICADO -  ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 416 de 16/11/2017, protocolo/processo nº 2071/17 de 
16/11/2017, AIP Nº 410 de 27/12/2017, protocolo/processo nº 
2341/17 de 28/12/2017.
Interessado: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁ-
RIA GOV. ESTADO DE SÃO PAULO
CPF/CNPJ: 96.291.141/0057-34
Endereço: Rua Antonio Quintiliano Teixeira, 800 -  Avaré/SP
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LEGISLATIVO 

REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

18 de JUNHO de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora CAROLINA BATISTA FERNANDES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora APPARECIDA SORBO CASSETARI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ELIANA SANTOS OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor FERNANDO HENRIQUE GAIOTTO.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-que seja oficiado à Secretária Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social, Sra. Érica Alessandra Alves, para que informe 
esta Casa de Leis quais providências foram tomadas efetivamente 
em relação ao munícipe CLÁUDIO PINTO PEREIRA LAMEGO o 
qual necessita de cuidados urgentes em relação à internação do 
mesmo.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. 
Judésio Borges, para que responda aos seguintes questionamen-
tos no tocante aos servidores lotados em sua pasta na função de 
Coletores: 1. Por que os servidores da coleta não comple-
tam a carga horária diária?  2. Por que esses servidores fazem 
“bico” na Prefeitura? 3.Por que os mesmos não usam uniforme 
durante o período de trabalho? 4. Por que não utilizam EPIs (equi-
pamento de proteção individual)? 5.Qual é a classificação brasileira 
dos Oficiais de Manutenção de Serviços da Prefeitura?

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos informe: 1)Qual o valor pago pelo 
município nos meses de janeiro a maio de 2018 a título de horas 
extras?  2)Quais as funções/servidores que as desempenharam? 
3)De que forma é feito o controle da jornada dos servidores?  4)
Quem autoriza a realização de horas extras?
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. Ju-
désio Borges, nos informe se existe a possibilidade de realizar um 
mutirão da limpeza a cada seis meses para arrecadarem os móveis 
usados que são depositados em ruas e praças públicas.  Justifica-
-se tal pleito pois a medida evitará que os móveis fiquem expostos 
nas vias por muito tempo.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos informe, se existe a previsão de 
conserto dos pontos de ônibus que estão degradados, com bancos 
quebrados e telhas quebradas e da implantação de novos pontos 
de ônibus que possam abrigar melhor os usuários das linhas urba-
nas da cidade. Justifica-se tal pleito pois estamos no período de 
inverno, onde os usuários de transportes públicos ficam ao relento 
por longos períodos e muitas vezes desprotegidos até das chuvas.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos informe, atualizada uma lista do 
déficit de vagas nas creches da cidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que nos informe, quais são as farmácias de 
Avaré que a Secretária de Saúde, está a adquirindo medicamentos 
em sistema de urgência?

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regi-
mentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a Comis-
são organizadora do Campeonato São Pedro, e tambem quero pa-
rabenizar a equipe vencedora do Campeonato São Pedro a equipe 
do América que venceu a equipe do São Pedro de 3x0.
-Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regi-
mentais, AGRADECIMENTO ao Sr. Saito e ao Secretário do Meio 
Ambiente Sr. Judésio Borges que resolveram o impasse o descarte 
que resíduos sólidos que está sendo descartados próximo ao aero-
porto, pois fui chamado para que pudesse dar um apoio para que 

que fosse resolvido a situação. Imediatamente fui atendido e foi 
disponibilizado uma máquina para que fizesse o trituramento dos 
resíduos que estavam se acumulando no local.

Adalgisa Lopes Ward
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhora Filomena Correia, ocorrido 
em Avaré, no dia 12 de junho do corrente, fato esse que causou 
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez 
que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família 
aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário 
seja cientificada a família enlutada, através de sua filha, Senhora 
Sonia Calamita, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros 
sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso 
acontecimento.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Muni-
cipal da Educação, para que nos informe: As câmeras de segurança 
das EMEBs e CEIs do Município estão funcionando normalmente? Se 
negativo, estudem a possibilidade de reativação das referidas câme-
ras de segurança em todas as creches e escolas que proporcionará 
mais segurança aos diretores, professores, funcionários, alunos, pais, 
etc. Considerando que na palavra livre da sessão do dia 11 de junho 
essa vereadora mencionou o nome de uma CEI que foi invadida por 
pessoas que estragaram alguns pertences da creche prejudicando 
todo o trabalho da diretora. Constantemente essas pessoas entram 
no período noturno defecam no chão e estragam os brinquedos e ma-
terial de uso contínuo das mesmas.
-que seja oficiado à Empresa Rápido Luxo Campinas, para que nos 
esclareça sobre o relato dos munícipes sobre o comportamento de 
alguns motoristas da referida Empresa de ônibus circular em nossa 
cidade. Conforme relato de um munícipe enviado a essa vereado-
ra: “não posso me calar, tenho que expor aqui minha indignação 
com alguns motoristas da Empresa Rápido Luxo Campinas no 
perímetro urbano de Avaré. Andam feito loucos, com uma pressa 
desmedida, pobre dos usuários desses ônibus, devem ficar caindo 
dentro deles! Quando você puder leia as postagens das pessoas 
no Estamos de Olho em Avaré e na Feira do Rolo Avaré e região. 
Coloquei lá e o povo está postando muitas barbaridades que estes 
motoristas estão fazendo, assunto demais de sério! Abraço!” Con-
siderando inúmeras reclamações da alta velocidade que os mo-
toristas de ônibus da Rápido Luxo Campinas andam pela cidade 
colocando em risco à vida dos munícipes, que providências serão 
tomadas para coibir esse grave problema?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos informe sobre a aplicabilidade da lei Municipal nº 79/2017, de 
autoria do vereador Francisco Barreto de Monte Neto, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das Empresa concessionárias de energia 
elétrica realizarem alinhamento e retirada dos fios nos postes e 
dá outras providências”. Considerando, que em diversos pontos 
da cidade encontramos fios soltos espalhados, principalmente na 
Avenida Gilberto Filgueiras e outros... A lei está sendo aplicada em 
nossa cidade?  Se positivo, de que forma? Solicitamos esclareci-
mento sobre a referida Lei, com a finalidade de coibir os fios soltos 
nos postes que poderá causar sérios problemas para a cidade e 
para população.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe: Como fica o reajuste e o aumento salarial dos professo-
res e de todos os profissionais da Educação? Considerando, que 
no Plano de Governo do Sr. Prefeito está evidente sua promessa 
que seria contemplado o reajuste e o aumento salarial de todos os 
profissionais da Educação. Qual a justificativa do Sr. Prefeito em 
relação a essa promessa de campanha?

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Governador do Estado de 
São Paulo, ao que segue: O ex-governador Geraldo Alckimim, no 
dia 23 de outubro de 2017, assinou contrato de concessão do lote 
Rodovias do Calçados, que viabilizará investimentos de R$ 5 bi-
lhões em 30 anos, no trecho de 10 rodovias que vai de Itaporanga 
a Franca, beneficiando 35 municípios nos 720km, com previsão de 
275km de Obras de Duplicação. O único trecho, ao longo dos mais 
de 700km, que não consta investimentos em duplicação é exata-
mente o trecho de Avaré, que vai da Rodovia Raposo Tavares até 
a Rodovia Castelo Branco. Diante do exposto, solicito informações 
se é possível O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ASSI-
NAR CONTRATO COM O GRUPO DA CCR VISANDO DUPLICA-
ÇÃO DO TRECHO DA SP 255 QUE VAI DA RODOVIA RAPOSO 
TAVARES ATÉ A RODOVIA CASTELO BRANCO, garantindo as-
sim, a duplicação total da conhecida Rodovia dos Calçados que vai 
de Itaporanga até a cidade de Franca.

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível rea-
lizar ESTUDO DE VIABILIDADE VISANDO ATRAIR E INSTALAR 
USINA DE LIXO SEM INCINERAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO, 
tendo em vista já existir pesquisas realizadas pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) com execução de Furnas Centrais 
Elétricas, onde os primeiros testes foram feitos com sucesso numa 
planta menor no município de Mauá/SP, e outra instalada na cida-
de de Boa Esperança/MG. O projeto utiliza uma nova tecnologia 
capaz de gerar energia elétrica através de resíduos sólidos, sem 
queima, e com menor taxa de emissão de poluentes, proporcionan-
do ainda o fim do investimento no aterro sanitário.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Presidente desta Casa de 
Leis no sentido de informar se é possível NO DIA 04 DE JULHO DE 
2018, AS 19h, A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 
O FUTURO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPALIZADO, tendo 
em vista a necessária viabilização sistêmica deste empreendimen-
to. Ainda, solicito ampla divulgação, inclusive no Semanário Oficial 
do Município.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Secretário Municipal da 
Agricultura e Abastecimento da Estância Turística de Avaré, no 
sentido de informar se é possível REALIZAR MELHORIAS EM 
DOIS TRECHOS CURTOS DA ESTRADA RURAL AGUA DA 
ONÇA, tendo em vista que no dia 17 de junho de 2018, visitamos 
juntos a referida estrada, onde constatamos in loco o necessário 
pedido dos agricultores, o que poderá facilitar o escoamento da 
produção agropecuária e o transporte da população.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: Em 27 de março de 2017 
enviei requerimento nº 341/17 verificando sobre a possibilidade do 
BARRACÃO RETOMADO JUDICIALMENTE DA EMPRESA ME-
TALURGICA RODRIGUES, SER UTILIZADO PARA ACONDICIO-
NAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM TODA SUA FROTA 
E DEPARTAMENTOS, proporcionando a separação total do Setor 
de Educação, que recebe verbas de altíssima monta, facilitando o 
controle e eficiência da gestão pública, bem como visando equa-
cionar alguns alugueis que abrigam departamentos da educação 
como por exemplo o Almoxarifado da Educação na Avenida Es-
panha, 691 que paga anualmente R$ 46.297,44, conforme infor-
mações obtidos no Departamento de Contabilidade da Prefeitura 
Municipal, sem contar que alguns setores da Educação que ocu-
pam espaços públicos municipais podem abrigar outros, por ficar 
vago, que pagam alugueis e a economia seria ainda maior. E se 
não entender pertinente, que O BARRACÃO SEJA UTILIZADO 
PARA ACOMODAR SETORES QUE PAGAM ALUGUÉIS VIA RE-
MANEJAMENTOS ENTRE OS SETORES, fazendo com que os 
quase 1,2 milhões anuais pagos em aluguéis sejam reduzidos de 
forma significativa. Ressalto que, conforme consta no site da Em-
presa Metalúrgica Rodrigues, a área que me reporto tem um total 
de 15.000m2, sendo edificada no tamanho de 2.500m2.  No dia 
03 de abril de 2017, fui informado através do Ofício nº 206/17/RQ, 
que o Poder Executivo teria outros projetos para o uso do referi-
do barracão, inclusive foi mencionado um projeto de inclusão de 
indústrias para geração de empregos. No entanto, considerando 
ter passado mais de um ano da referida resposta e sabendo que 
em uma gestão ocorre mudanças de planos por diversos motivos 
alheios a vontade do gestor, SOLICITO INFORMAÇÕES SOBRE 
QUAL É O ATUAL PLANO DE UTILIZAÇÃO PARA O REFERIDO 
BARRACÃO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. Em tempo, 
SOLICITO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA ADMINIS-
TRATIVA COM FOCO NO BARRACÃO ACONDICIONAR TODA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme justificativas transcritas 
no requerimento acima mencionado.

Carlos Alberto Estati
-seja oficiado ao Setor competente do DER que no Km 1, (embaixo 
do pontilhão da Rod 255) da Rodovia SP 245 que seja feito reparos 
necessários, pois é um lugar que o fluxo de veículo é imenso po-
dendo causar graves acidentes.
-seja oficiado ao Setor competente, Senhor Secretário Planeja-
mento Transportes e Sistema Viário que na Av. Manoel Teixeira 
Sampaio que estende- se ao matadouro e adjacentes, para que 
seja analisada e posteriormente revertida a placa com os dizeres 
que na vr 70 é permitido o trafego somente até 4 toneladas nos 
caminhões que circulam naquele entorno.

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja CONVOCADA a Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Sra. Érica Alessandra Alves, para com-
parecer à Sessão Ordinária do dia 25/06/2018 às 19horas a fim de 
responder a questionamentos acerca da sua secretaria.
-que seja oficiado ao Plenário da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Avaré para que seja concedida dilação de prazo em 
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60(sessenta) dias para a entrega da prestação de contas da Co-
missão Organizadora de Apoio às delegações Desportivas – 2017, 
posto que surgiram algumas inconsistências as quais deverão ser 
analisadas com mais profundidade, o que demandará tempo.
-que seja oficiado ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis cópia da 
folha de pagamentos desde janeiro de 2017 até a presente data, 
constando os valores discriminados, bruto e líquido, mês a mês.
-que seja oficiado ao Banco Santander, Agência de Avaré, para que 
envie a esta Casa de Leis cópia da folha de pagamento, enviadas 
pela Prefeitura de Avaré a esta prezada instituição bancária, desde 
janeiro de 2017 até a presente data, constando os valores discrimi-
nados nominalmente, mês a mês.
-que seja oficiado à Superintendência do Patrimônio da União do 
Estado de São Paulo e ao Superintendente, Sr. Robson Tuma, para 
que envie a esta Casa de Leis, cópia do Convênio firmado com 
a Prefeitura de Avaré o qual versa sobre a cessão do funcionário 
RICARDO ANTONIO DE BARROS, bem como cópia dos holerites 
e livro ponto e/ou ponto eletrônico do mesmo.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja oficiado à empresa CONSCAM Concursos, situada à Rua 
Carlos Trecenti, nº 340, Vila Santa Cecilia, Lençóis Paulista/SP, 
no sentido de enviar cópias de alguns dos cadernos de questões 
(escolhidos aleatoriamente dentre todos os cargos) do Concurso 
Público nº0001/2018 da Prefeitura Municipal de Avaré realizado no 
dia 10/06/2018 .
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que envie a esta Casa de Leis cópia integral do 
Convênio firmado com o DETRAN/SP para o Programa Movimento 
Paulista de Segurança no Trânsito, através do qual a prefeitura re-
cebeu repasse para pavimentação asfáltica.
-que seja oficiado ao setor de Recursos Humanos para que envie 
a esta Casa de Leis relatório completo do pagamento de todas as 
horas extras efetuados aos servidores municipais, de janeiro de 
2017 até a presente data, bem como as justificativas de tais pa-
gamentos.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ROSELI MENDES DE PALMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SOLEDADE BAPTISTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ALICE PINHEIRO MACHADO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora YOLANDA EVANGELISTA SI-
MONASSI.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor competen-
te, verifique a possibilidade o mais rápido possível o reparo em toda a 
extensão da rua Finlândia no bairro Jardim Europa, pois a mesma en-
contra-se precisando de reparos. Estive no local e os moradores que 
ali residem alegaram que não podem deixar seus veículos em frente 
de suas residências pois as pedras que estão soltas com o passar dos 
carros são arremessadas e podem vir a atingir seus veículos. Solicito 
a manutenção o mais rápido possível.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja providenciado reparo na rua Alameda Frida 
Elza defronte ao n 820, bairro Residencial Village.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja providenciado reparo na Avenida Cidade Jar-
dim defronte ao n 441 Bairro Greenvilage.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja providenciado reparo na Rua Franz Scheu-
ber defronte aos números 245 e 145, Bairro Greenvilage
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja passado a máquina patrol em toda a exten-
são não pavimentada da Avenida Donguinha Mercadante pois de-
vido a um lado apenas ser asfaltado os caminhões e carros que ali 
trafegam estão passando por transtornos podendo assim causar 
algum tipo de acidente. Peço que seja passada a máquina patrol 
para que o lado não pavimentado tenha condições de acesso, evi-
tando assim possíveis acidentes.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, providencie a limpeza do passeio 
público coberto de mato na Avenida Antônio Salim Curiati em frente 
ao número 554.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável da Avenida Pinheiro Machado confluência 
com a Rua Guanabara, visto que a referida via apresenta um enor-
me buraco, o que vem ocasionando transtorno e riscos de aciden-
tes para as pessoas que transitam pelo local.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda 
a extensão da Avenida Moura Bastos.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua em frente a EMEB José Rebouças de Carvalho/
Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua da Colina/Bairro Colina Verde entre os números 
500 a 661.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua José Alarcão/Bairro Jardim Ipiranga em frente 
ao número 86.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no 
passeio público coberto de mato na Rua Abrahm Dabus/Bairro Ipi-
ranga, ao lado do número 251 e na frente do número 215.
-por meio do setor competente, realize estudos no sentido de in-
tensificar Campanha de Prevenção e Esclarecimentos acerca da 
conjuntivite. A referida Campanha merece ser intensificada, visto 
que estamos no inverno que geralmente é frio e seco e quando 
há aumento do número de casos de conjuntivite. A conjuntivite é a 
inflamação da conjuntiva, a membrana que reveste e esclera (parte 
branca dos olhos), podendo afetar a córnea e as pálpebras e é 
classificada em três tipos: a viral, a bacteriana e a alérgica. Com a 
realização da Campanha, a população poderá adquirir informações 
importantes, como por exemplo, o que é a doença, como identificar 
sintomas, como a contaminação acontece, métodos de prevenção 
e como buscar o tratamento médico. A título de sugestão, a Cam-
panha poderá ser realizada nos Posto de Saúde, bem como nas 
Unidades Básicas de Saúde de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize estudos sobre a 
possibilidade de implantar coleta de sangue em todas as UBS (Uni-
dades Básicas de Saúde) do nosso Município.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
de entulho de galhos depositados na Rua Abrahm Dabus/Bairro 
Ipiranga ao lado do número 251.
-por meio do setor competente, providencie material para preven-
ção de cárie para a Unidade Básica de Saúde Jardim Brasil.
Considerando, que esse material é de suma importância para aten-
der à demanda da UBS do Jardim Brasil e demais bairros que são 
amparados pela Unidade.
-por meio do setor competente, providencie Médico Clínico Geral 
na UBS Dr. Antonio Luiz Soares Noronha no Bairro Ipiranga, pois 
a única médica que tinha está de férias e os pacientes estão sem 
atendimento.
-por meio do setor competente, para que providencie com urgência 
a pavimentação na Rua Abrahm Dabus/Bairro Ipiranga, na via que 
está localizada à (USF) Unidade de Saúde da Família Dr. Antonio 
Luiz Soares Noronha, pois sem pavimentação os moradores estão 
tendo seu acesso prejudicado.
-por meio do setor competente, para que providencie um Médico 
Pediatra na (USF) Unidade de Saúde da Família Dr. João Carvalho 
no Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, providencie à reposição de lâmpa-
da quebrada, banco quebrado, calçada com mato na Praça Nylcea 
Guercio Scigliano/Bairro Alto da Colina.
-por meio do setor competente, para que providencie recipiente 
para coleta de urina na (USF) Unidade de Saúde da Família Dr. 
João carvalho no Bairro Ipiranga.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do lei-
to carroçável da Rua Amando de Oliveira/Bairro Alto em frente ao 
número 1069.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda 
a extensão do leito carroçável na Rua José Forte/Bairro Ipiranga.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito 
carroçável da Rua Santos Rodrigues Alves/Bairro Brabância, no 
trecho que compreende à Rua Santos Dumont à Rua Álvaro Lemos 
Torres, que encontra-se com muitos buracos, causando prejuízos 
às pessoas que transitam pelo local.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Vitor Antonio de Moraes/Bairro Alto da Boa Vista 
confluência com à Travessa Luiz Carlos Ferreira Junior, pois como 
podemos observar nas fotos que acompanham a indicação, existe 
um enorme buraco no meio da via, que está causando muito trans-
torno a todos que passam pela referida rua.
-por meio do setor competente, para que tome as devidas provi-

dências e posteriormente limpeza do terreno baldio que está com 
muito mato na Rua Júlio Figueredo/Bairro Ipiranga ao lado do nú-
mero 11.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
Lei Municipal nº 1251/81, notifique o proprietário do terrenos loca-
lizado na Rua da Colina ao lado do número 568, para que proceda 
limpeza e manutenção do referido terreno. Considerando, que os 
vizinhos estão reclamando que em razão do lote ser baldio com 
mato alto, eles estão encontrando muitos insetos e animais peço-
nhentos em suas residências.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do terreno bal-
dio com mato alto na Rua Josino C. Nogueira/Bairro Jussara Maria 
ao lado do número 169.
-por meio do setor competente, providencie a limpeza do terreno 
ao lado da Rua Sergio Gonçalves Chaddad/Bairro Alto ao lado do 
número 40.
Considerando, que o mato alto em um terreno baldio causa preocu-
pação nos moradores que solicitaram à presença dessa vereadora, 
para pedirem providências.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno bal-
dio com mais de dois quarteirões com mato alto na Rua Professora 
Zaira Trench, subindo à Rua Avelino Fernandes e parte da Rua 
Mato Grosso.
Considerando que o matagal está atrapalhando os moradores das 
três ruas, portanto solicitamos providências. Essa vereadora pas-
sou pelo local e foi questionada pelos moradores e pais de alunos 
da Escola próxima ao terreno.

Francisco Barreto de Monte Neto
- para que se digne enviar ao COMUTRAN – Conselho Municipal 
de Trânsito – a determinação de avivamento das faixas de estacio-
namento de moto na Rua Bahia, defronte ao nº905, determinando 
ainda que sejam adicionadas mais 02(duas) vagas, ou que sejam 
demarcadas faixas amarelas nas medidas padrões determinadas 
por lei em relação ao recuo necessário às entradas de garagem, 
pois, neste local entre as vagas de moto e a garagem do endere-
ço supracitado, acaba por sobrar um espaço entre ambas e que 
tem sido utilizado por veículos que, para não estacionarem sobre 
a vaga das motos, acabam por adentrar o espaço da garagem, 
impedindo, assim, o espaço necessário à conversão para que o 
proprietário adentre sua garagem devidamente.

Ivan Carvalho de Melo
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente seja realizado a manutenção do leito 
carroçável em caráter de urgência, na rua Osvaldo Brito Benedetti 
no nº 333, localizado no Bairro Brabancia.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente seja realizado a manutenção do leito 
carroçável (operação tapa buracos), em caráter de urgência, na 
rua Jose de Almeida Souza próximo ao nº 109, localizado no Bairro 
Ipiranga.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 15/2018

Referente: Reajuste de valores e prorrogação por mais 12 meses 
ao Contrato nº 16/2015 - Pregão Presencial 09/2015 - Processo nº 
18/2015 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: COOP-ODONTOCLASSIC COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO
Objeto: Prestação de serviço de Plano Privado Odontológico com 
abrangência regional e com cobertura de diagnóstico, urgência e 
emergência, radiologia, prevenção em saúde bucal, dentística, pe-
riodontia, endodontia, cirurgia, prótese e odontopediatria, sob regi-
me coletivo, com participação por adesão aos empregados ativos 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e de seus 
dependentes legais, conforme especificações anexo II do Edital.
Valor estimado do Aditivo: R$ 8.436,00 (oito mil, quatrocentos e 
trinta e seis reais), sendo R$ 19,00 (dezenove reais) por beneficiá-
rio, considerando-se a estimativa de até 37 (trinta e sete) benefici-
ários para um período de 12 meses. 
Data do ajuste: 14/06/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.
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RESOLUÇÃO Nº 413/2018
(Dispõe sobre a revogação da Resolução 411/2018, repristinação 

da Resolução 386/2014 e suas respectivas alterações)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais, 
RESOLVE:- 
Art. 1º Fica revogada a Resolução 411/2018 a partir de sua publi-
cação.
Art. 2º Fica repristinada a Resolução 386/2014, alterada pelas Re-
soluções 398/2016 e 403/2017, no que se refere aos artigos modi-
ficados pela Resolução 411/2018.
Art. 3º Eventuais despesas com a execução correrão pelas dota-
ções orçamentárias próprias.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, aos 21 de junho de 2.018-

Antonio Angelo Cicirelli   Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente
 
Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário    2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

Projeto de Resolução nº 05/2018
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, emendado, em Sessão Extraordinária 
de 20/06/2018.-

Lei nº 2216, de 22 de junho de 2.018.
(Exige cláusula anticorrupção em contratos administrativos da 

Câmara Municipal e da Prefeitura da Estância Turística de Avaré)

Autoria: Ver. Sérgio Luiz Fernandes (Projeto de Lei nº 39/2018)
ANTONIO ANGELO CICIRELLI, PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, FAÇO SA-
BER QUE A CÂMARA MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TER-
MOS DO ARTIGO 43, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, A 
SEGUINTE LEI NA FORMA APROVADA PELA EDILIDADE:
Artigo 1º - Os contratos administrativos vinculados à Prefeitura Mu-
nicipal e Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré deverão 
conter a seguinte cláusula anticorrupção: “Para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se compro-
meter a dar, a quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensa-
ção, vantagens financeiras ou não financeiras ou ainda, benefícios 
de qualquer natureza que constitua prática ilegal ou de corrupção, 
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou 
de outra forma a ele não relacionado.”. 
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações orçamentarias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, 22 de junho de 2018 -.
    

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

 
Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara na data supra

ATO DA MESA Nº 09/2018
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré durante a participação do Brasil na Copa 

do Mundo da FIFA de 2018 e dá outras providências)
 
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMEN-
TAIS E LEGAIS, 
D E C L A R A:-
Artigo 1º - Nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na 
Copa do Mundo da FIFA-2018, o horário de expediente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré será o seguinte:
I – Das 8h00min às 13h00min, nos dias em que os jogos ocorrem 
às 15h00min;
II – Das 13h00min às 17h00min, nos dias em que os jogos ocorrem 
às 9h00min;
III – Das 8h00min às 10h00min e das 14h00min às 17h00min, nos 
dias em que os jogos ocorrem às 11h00min.

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ aos 18 de junho de 2.018.-
 
Antonio Angelo Cicirelli   Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente
 
Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário    2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.-

ATO DA MESA Nº 0010/2018
(Dispõe sobre a ratificação do Ato da Mesa nº 0006/2018 e dá 

outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Considerando a revogação da Resolução nº 411/2018 pela Reso-
lução nº 413/2018 que alterava a denominação do cargo de Diretor 
Geral Administrativo para Chefe Administrativo;
Considerando que a servidora vem exercendo as funções do cargo 
de Diretora desde 02/05/2018, embora a denominação do cargo 
fosse a indicada na Resolução nº 411/2018;
Art. 1º - Fica ratificado o Ato da Mesa nº 0006/2018 ficando nome-
ada a servidora ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA para exercer 
o cargo “em Comissão” de Diretor Geral Administrativo, nos ter-
mos da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução 398/2016 
e Resolução 403/2017, retroagindo os seus efeitos a partir de 
02/05/2018.
Art. 2º  -  Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, 21 de junho de 2018.

Antonio Angelo Cicirelli   Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente
 
Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário    2º Secretário

CIRCULAR N º 23/2018- DG
Avaré, 21 de junho de 2.018.

LEMBRETE
Estará presente a Srª. Érica Alessandra Alves, DD. Secretária 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para pres-
tar esclarecimentos acerca da sua secretaria, nos termos do Re-
querimento nº 683/2018, de autoria do Ver. Francisco Barreto de 
Monte Neto e outros, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
25/06/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 25 de junho do corrente ano, que tem seu 
início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.   PROJETO DE LEI Nº 33/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o município de Avaré a implantar o Programa 
Auxilio Aluguel Social na forma que especifica e dá outras provi-
dências correlatas.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 33/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Saúde, Promoção 
Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos. (c/emendas)
2.   PROJETO DE LEI Nº 59/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá  providências (R$ 27.000,00 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 59/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; 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 18/06/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.

Projeto de Lei nº 58/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Altera o Artigo 13 da Lei 2.205, de 22 de maio de 2018 e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 59/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá  providências (R$ 27.000,00 - SEMADS).

Projeto de Resolução nº 05/2018 
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre a revogação da Resolução 411/2018, repristinação 
da Resolução 386/2014 e suas respectivas alterações e convalida-
ção do Ato da Mesa 006/2018.

CONVITE
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convida 
os Senhores Vereadores, Associações de Bairros, imprensa, repre-
sentantes de classes e munícipes em geral, para Audiência Pública 
sobre o Futuro do Horto Florestal Municipalizado.
Data:  04/07/2018  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de fornecimento de 01 pórtico inflável 5,50 x 4,50mt, 
modelo trave ou arco com impressão digital da logo em duas faces.
Fornecedor: Balão Art – Com. de Balões Infláveis Ltda
Empenho(s): 5712/2018
Valor: R$ 2.350,00
Avaré, 22 de junho de 2018

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 manutenção preventiva e corretiva de equipamentos mé-
dicos hospitalares, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atendimento da Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Angela Regina Gomes Barreto da Silva ME
Empenho(s): 514/2018
Valor: R$ 712,00
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de 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): 4311/2018, 4371/2017
Valor: R$ 494,64
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de  vassouras de nylon 
com cabo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Salvi Lopes & Cia Ltda ME
Empenho(s): 7743, 7744, 7745/2018
Valor: R$ 1.120,00
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza, 
tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação.
Fornecedor: Santec Fabricação e Com. Prod. Limpeza Ltda
Empenho(s): 8037, 8036, 8038/2017
Valor: R$ 4.491,80
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica por se 
tratar de fornecimento de cotas de gás, tal quebra de ordem se faz 
necessária para o atendimento das creches , da pre -escola, EME-
Bs de ensino fundamental da rede pública.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli Rocha – EPP
Empenho(s): 7031/2018
Valor: R$ 2.100,00
Avaré, 22 de junho de 2018

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 serviço de dedetização, tal quebra de 
ordem se faz necessária para atender a CEI Profª Jandira Pereira.
Fornecedor: Eduardo Stengel de Carvalho & Cia Ltda - ME
Empenho(s): 7639/2018
Valor: R$ 340,00
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 9075/2018
Valor: R$ 10.196,21
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item 
II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar 
a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de Aquisição de Água Mineral, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para a manutenção do Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 9000/2018
Valor: R$ 223,50
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de formulário continuo, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária em caráter emer-
gencial, para emissão dos holerites dos servidores municipais.
Fornecedor: Locamais Serviços Eirelli-EPP
Empenho: 4183/2018
Valor: 2.280,54
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender pacientes de 
mandado de segurança.
Fornecedor: Medicinali Produtos para Saúde Eireli – ME
Empenho(s): 19328/2017
Valor: R$ 624,88
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 9076/2018
Valor: R$ 2.378,00
Avaré, 22 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

VAGAS DE
EMPREGO

PAT - AVARÉ

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 01
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 01
CALDEIREIRO  ( TRABALHAR EM ITAÍ ) - 01
CONSULTOR DE VENDAS - 01
COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE - 04
ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 01
ENCARREGADO DE RESTAURANTE - 01
FONODIÓLOGO -01
IMPRESSOR (FILME PLÁSTICO) – 01
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL - 01
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL - 01
OPERADOR DE EXTRUSORA (FILME PLÁSTICO) – 02 
PADEIRO/CONFEITEIRO - 01
PROMOTOR DE VENDAS - 01
PSICÓLOGO – 01
SOLDADOR ( TRABALHAR EM ITAÍ ) - 01 
SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL – 01
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL - 01 
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE TV A CABO – 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 01 
VENDEDOR PRACISTA - 02
EMPREGADORES: É necessário o cadastro da empresa, ou 
pessoa física, no endereço eletrônico maisemprego.mte.gov.br 
ou diretamente no PAT, para a colocação de vagas e processo 
seletivo. 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no SISTEMA MAIS 
EMPREGO através da internet ou junto ao PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador). Você utilizará os seguintes documen-
tos: PIS, NIT, PASEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, Carteira 
de Trabalho, RG/CPF/CNH. Estamos na Rua Bahia nº 1.580, 
centro, (Antigo Prédio da Justiça Federal). Maiores informa-
ções liguem 14-3732.1414.

Portaria nº 9.467, de 07 de Junho de 2018.
(Dispõe sobre a nomeação do Gestor para parceria com a Organi-

zação da Sociedade Civil).

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que  lhe  são  conferidas  por  Lei,
Considerando a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre 
a administração pública e a Organização da Sociedade Civil nos 
termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e;
Considerando a nomeação que trata o inciso IV do artigo 1º, alínea 
h do inciso V do artigo 35, da Lei 13.019/2014;
RESOLVE:
Artigo 1º- Designa a Secretária Municipal de Educação, a Srª Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros, como gestor das parcerias firmadas entre 
a Prefeitura Municipal de Avaré e as Organizações da Sociedade Civil;
§ 1º – Os efeitos desta Portaria, conforme o caso estende aos ter-
mos aditivos destas parcerias.
§ 2º -  O servidor nomeado esta impedido de gerenciar a parceria, 
no caso específico, se nos últimos 5 (cinco) anos tenha mantido 
relação jurídica com, ao menos uma das entidades parceiras.
§ 3º -  Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do 
dirigente ou de membros da diretoria da entidade, inclusive de seus 
cônjuges ou companheiros, bem como se for parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até segundo grau.
§ 4º – Confirmada a relação de que se trata os §§ 2º e 3º deste 
artigo, o gestor deve manifestar pela sua substituição por outro ser-
vidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente para o caso, 
mantido sua atuação nos demais parcerias.
§ 5º – Constata da irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º 
e 3º deste artigo, todos os Atos do gestor tornam-se nulos, obrigando 
refazê-los, inclusive com visitas intempestivas às entidades parceiras.
Artigo 2º – São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no 
artigo 61 da Lei 13.019/2014, no tocante a:-
I- Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II- Informar o seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados;

PORTARIA

III- Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parce-
ria, antes e durante a vigência do objeto e submeter à homologa-
ção pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que 
deverá conter no mínimo:
a) Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas
b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas 
e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 
objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho;
c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e 
valores comprovadamente utilizados;
d) Quando for o caso, os valores pagos nos termos do artigo 54  
da Lei 13.019/2014, os custos indiretos, os remanejamentos efe-
tuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações 
financeiras , e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos;
e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresen-
tados pela OSC na prestação de contas;
f) Análise das auditoriais realizadas pelo controle interno e externo, no 
âmbito de fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e 
das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
IV -  Emitir parecer técnico de monitoramento e avaliação de que 
trata o artigo 59 da Lei 13.019/2014.
V – Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, mate-
riais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação.
VI – Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/2014, e no ins-
trumento da parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos 
impetrados.
VII – Exigir a prestação de contas da entidade parceiras, confor-
me determina a Lei 13.019/2014, e demais exigências previstas 
no instrumento de parceria e nas normas do Tribunal de Contas 
jurisdicionado, caso houver.
VIII – Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a du-
ração for superior a 1(um ) ano.
Artigo 3º – Na hipótese de não execução ou má execução de parce-
ria em vigor ou de parceria na renovada, conforme prevê o parágrafo 
único do artigo 62 da Lei 13.019/2014, cabe ao gestor notificar a Admi-
nistração Municipal, no prazo de 03(três)ias dias do conhecimento do 
fato, para que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o 
artigo 61 da referida Lei, sob pena de responsabilidade.
Artigo 4º – Esta Portaria deve ser identificada nos termos de fomen-
to e de colaborações firmadas com as OSC.
Artigo 5º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 07 de Junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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ESPORTES

Apoiada pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (SEME), a equipe 
feminina de basquete do Centro de 
Treinamento da Unimed Avaré (CTU) 
venceu o time de Franca pelo placar 
de 47 a 30, conquistando a medalha 
de bronze na 35ª edição dos Jogos 
Abertos da Juventude.

Sob o comando da técnica Neusâ-
nia Martins, a equipe avareense atuou 
com as atletas Giovana, Rafaela Souza, 
Malu Reis, Maria Fernanda, Brenda Al-
meida, Thais, Duda Aguiar, Bianca Aze-
vedo e Júlia Martins Rodrigues. A cesti-
nha da partida foi Júlia, com 19 pontos. 

A fase final do torneio foi dispu-
tada entre os dias 25 de maio e 2 de 
junho, em Franca. Os times de Tupã 
e de Barretos obtiveram, respecti-

A equipe de handebol feminina 
da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer (SEME) estreou no domingo, 
17, por meio da categoria mirim da 
Liga Regional de Handebol. O time 
jogou contra Jaú e venceu pelo pla-
car de 16 a 5. 

Orientadas pelo técnico Hélio 
Costa, as meninas que marcaram 
gols por Avaré foram: Maria Isabela 
(6), Sthefany (4), Helena (3), Franciele 
(2) e Jéssica (1 gol).

No próximo dia 29 de junho as 
avareenses enfrentarão a equipe de 
Agudos na casa das adversárias. 

Basquete feminino ganha 
bronze nos Jogos da Juventude

vamente, as medalhas de ouro e de 
prata. A SEME ofereceu o transporte 

e também a alimentação para as atle-
tas de Avaré. 

Meninas de Avaré vencem
Jaú na Liga de Handebol 

Preparadas para quem dese-
ja conhecer, pesquisar, estudar 
e debater a história de Avaré, as 
oficinas de História, novo pro-
grama da Secretaria Municipal 
da Cultura, serão ministradas nos 
próximos dias 25 e 26, no Museu 
Municipal Anita Ferreira De Maria. 

Com duas horas de duração e 
vagas limitadas, esta oficina terá 
como pauta “Maneco Dionísio – o 
paladino do Rio Novo”, a fim de 
expor detalhes sobre a trajetória 
do educador, jornalista e político, 
um dos pioneiros de Avaré. Fará a 
exposição do assunto o pesquisa-
dor e cronista Gesiel Júnior, autor 
do livro “Maneco Dionísio – Bio-
grafia de Manoel Marcellino de 
Souza Franco (1851-1930)”. 

A oficina está programada 
em dias e horários diferentes: na 
segunda-feira, 25, será das 14h 
às 16h; e na terça-feira, 26, das 
19h30 às 21h30, para facilitar a 
participação do público. Ao todo, 
são doze vagas para cada turno 
e as inscrições, gratuitas, podem 
ser feitas na Secretaria da Cultu-
ra, pelo telefone 3732.5057 ou 
diretamente no Museu, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 8h ao 
meio-dia e das 13h às 17h.

“As oficinas de História foram 
pensadas para oferecer aos ava-
reenses e a todos que apreciam 
o assunto a oportunidade de co-
nhecerem as origens da cidade e 
seus personagens de maneira livre 
e participativa”, explica o professor 
Theodoro Neto, diretor do Museu. 

 

Museu abre 
inscrições 
para oficina 
sobre a vida 
de Maneco 
Dionísio

CULTURA
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EDUCAÇÃO Museu Municipal 
faz projeto para 
atrair estudantes
Com visitas monitoradas

Apoiada pela Secretaria da Cultura, a equi-
pe do Museu Municipal Anita Ferreira De 
Maria prepara para o mês de agosto o lança-
mento do projeto “Minha Classe no Museu”, 
cuja meta é atrair estudantes para conhecer o 
espaço e assim despertar o interesse por pre-
servar, pesquisar e difundir a história, valores 
culturais e identidades de Avaré.

Criado pelo governo estadual em 1972 e 
municipalizado e regulamentado em 2018, 
o Museu, hoje instalado nas dependências 
do Centro Avareense de Integração Cultural 
(CAIC) reúne em seu acervo objetos relacio-
nados aos pioneiros, à cafeicultura, à ferrovia, 
meios de comunicação, cinema, fotografia 
e cotidiano, formando um conjunto de bens 
culturais produzidos pela sociedade avareense 
e que por eles é representada. 

A partir do segundo semestre, o projeto 
“Minha Classe no Museu” será iniciado, ten-
do como primeiro tema de estudos a vida e 
a obra do escultor Fausto Mazzola, cujo cen-
tenário de nascimento está sendo comemo-
rado este ano em Avaré. “Contudo, para essa 
iniciativa dar certo, precisamos da decisiva aju-
da dos professores de História”, lembram os 
idealizadores.

A proposta visa organizar visitas monitora-
das semanais de classes das várias unidades 
escolares da cidade, por meio de agenda-
mento, pois no Museu periodicamente são 
realizadas mostras itinerantes de temas diver-
sos. Outras informações pelos telefones (14) 
3732.5057 e 99800.0182.

Prefeitura organiza plantio 
de árvores com participação 
de estudantes

Com o objetivo de promo-
ver a conscientização ambiental, 
estimular a responsabilidade e 
a necessidade de preservação 
da natureza, as Secretarias da 
Educação e do Meio Ambiente 
estão organizando o plantio de 
mudas de árvores das mais di-
versas espécies em praças, esco-
las e ruas de Avaré.

A iniciativa dá continuida-
de ao projeto Meio Ambiente 
desenvolvido nas unidades 
da Rede Municipal de Ensino 
e, em paralelo, será ministra-
da palestra sobre “Conscienti-
zação Ambiental” antes de os 
alunos participarem do plan-
tio das mudas. “Assim, além 
de aprenderem a importância 
do cuidado das árvores, todos vão saber dar desti-
no correto aos resíduos descartáveis e à preserva-
ção da água”, afirmam os educadores. 

Simultaneamente outras escolas municipais es-
tão desenvolvendo o projeto “Horta no Universo 
Infantil” e “Reciclar para Preservar o Mundo” dentro 
de suas realidades e espaços.

Também está sendo proposta a formação do “Batalhão 
do Meio Ambiente”, cuja função é orientar os alunos du-
rante o intervalo das aulas para manter o ambiente escolar 
agradável e limpo. Cada unidade escolar terá o seu bata-

lhão, cujos membros irão integrá-lo no período de uma 
semana, havendo revezamento para que todos tenham a 
oportunidade de vivenciar essa experiência. 

Elaborado pela equipe da Educação Infantil e 
pela Coordenação Técnica Pedagógica de Edu-
cação Física, o projeto envolve as seguintes uni-
dades: EMEB Zainy Zequi de Oliveira, EMEB Prof. 
Carlos Papa, EMEB Duílio Gambini, EMEB Maneco 
Dionísio, EMEB Profª Maria Nazareth Abs Pimentel, 
EMEB Suleide Maria do Amaral Bueno, EMEB Profª 
Alzira Pavão e CEI Jandira Pereira.

Nesta segunda-feira, 18 de junho, se comemorou 
o Dia do Orgulho Autista. As Secretarias Municipais 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD) e da 
Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) refor-
çam a importância de conhecer a condição de pes-
soas com autismo.  O objetivo é desconstruir a visão 
de doença relacionada ao transtorno, e entender que 
pessoas com essa condição possuem algumas caracte-
rísticas próprias que lhes trazem desafios e recompen-
sas únicas. Os eventos deste dia, programados pelas 
duas pastas, visam destacar a identidade, a cultura e 
o orgulho autista. 

INCLUSÃO

Dia do Orgulho Autista: 18 de junho
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LEIS

Lei nº 2.213, de 19 de Junho de 2018.
“Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e dá 

outras providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 47/2018)
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:
Artigo 1º - Ficam incluídas no Perímetro Urbano de Avaré, a área 
de terra abaixo descrita:- 
ÁREA REMANESCENTE 3/A
ÁREA: 364.611,58 m²; 36,4612 ha ou 15,0666 alqs.
Inicia-se no marco 04-A cravado na divisa com a GLEBA “C”, pon-
to comum de divisa com a ESTRADA MUNICIPAL - Avaré/Bairros; 
deste segue margeando a ESTRADA MUNCIPAL - Avaré/Bairros 
na confrontação com Energ Ltda., Auco Ltda., Cerâmica Panther 
e João Theodoro Bannwart nos seguintes rumos e distâncias: no 
rumo SW 14°13’00” NE numa extensão de 659,63 metros, até o 
marco 05, no rumo SW 09°07’00” NE numa extensão de 10,40 me-
tros, até o marco 06, no rumo SW 14°34’00” NE numa extensão 
de 156,73 metros, até o marco 37E cravado na divisa com ÁREA 
REMANESCENTE 3/B; deste ponto segue nesta confrontação nos 
seguintes rumos e distâncias: no rumo SW 56°14’00” NE numa ex-
tensão 71,21 metros, até o marco 37D, no rumo NW 74°56’49” SE 
numa extensão de 174,29 metros, até o marco 37C, no rumo NE 
14°16’00” SW numa extensão de 208,22 metros, até o marco 37B, 
no rumo NW 75°47’00” SE numa extensão de 306,59 metros, até o 
marco 37A, cravado na margem da ESTRADA MUNICIPAL - Avaré/
Bairros; deste deflete a direita e segue margeando a estrada no 
sentido Avaré/Bairros, na confrontação com Eurípides Villen, nos 
seguintes rumos e distâncias: no rumo NE 27°43’00” SW numa 
extensão de 101,30 metros, até atingir o marco 38, no rumo NE 
23°32’00” SW numa extensão de 32,00 metros, até atingir o marco 
39, no NE 14°42’00” SW numa extensão de 199,10 metros, até o 
marco 40, no rumo NE 17°55’00” SW numa extensão de 33,00 me-
tros, até o marco 41, no rumo NE 19°30’00” SW numa extensão de  

127,00 metros, até o marco 42, no rumo NE 16°36’00” NW numa 
extensão de 45,00 metros, até o marco 43, no rumo NE 15°23’00” 
SW numa extensão de 66,10 metros, até o marco 44, cravado na 
divisa com a Edemir Neves Araújo Valim; deste segue nesta con-
frontação no rumo NE 62°55’00” SW numa extensão de 34,66 me-
tros, até o marco 02, cravado na divisa com a PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE AVARÉ; deste segue nesta confrontação nos seguintes 
rumos e distâncias: no rumo SE 73°32’00” NW numa extensão de 
205,12, até o marco 01, no rumo NE 16°28’00” SW numa extensão 
de 54,61 metros, até o marco 04-B, cravado na divisa com a ÁREA 
REMANESCENTE “2”; deste segue confrontando com a ÁREA RE-
MANESCENTE “2” e GLEBA “C” no rumo SE 75°47’00” NW numa 
extensão de 247,63 metros, até o marco 04-A, ponto onde se deu 
início essa transcrição.
Artigo 2 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.214, de 19 de Junho de 2018.
“Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a doar área de terras ao 

ESTADO DE SÃO PAULO e dá outras providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 53/2018)
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 Município de Avaré, através do Poder Executivo 
Municipal, autorizado a desafetar o imóvel de sua propriedade, re-
gistrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Avaré sob a 
matricula de nº 57.452 com as seguintes medidas e confrontações: 
§ 1º. Uma faixa de terras, de forma irregular, situada nesta cidade de 
Avaré, referente a Rua C, do Residencial do Camargo “Avaré XI”, com 
inicio junto ao alinhamento predial da Rua João Manoel Fernandes, 
na divisa com o Centro de Ressocialização “Dr. Mauro Macedo” de 
Avaré (área institucional 3), seguindo desse ponto pelo alinhamento 
predial de via pública acima citada na extensão de 21,37 metros até 
a divisa com a área institucional 2; desse ponto deflete a esquerda 
em curva de concordância interna, na extensão de 11,70 metros, na 
divisa com a área institucional 2; desse ponto deflete a direita e segue 
em linha reta na confrontação anterior, na extensão de 168,559 me-
tros; desse ponto deflete a direita e segue em curva de concordância 
interna, na extensão de 14,37 metros, na confrontação anterior, atin-
gindo o alinhamento predial na Rua Antonieta Paulucci; desse ponto 
deflete a esquerda e segue pelo alinhamento predial da via pública 
acima citada, na extensão de 31.129 metros, atingindo a divisa com 
o Centro de Ressocialização “Dr. Mauro de Macedo” de Avaré (Área 
Institucional 3); desse ponto deflete a esquerda em curva de concor-
dância interna, na extensão de 14,02 metros, na confrontação com o 
imóvel acima citado; desse ponto deflete a direita e segue em linha 
reta, numa extensão de 172,35 metros, na confrontação anterior, atin-
gindo o alinhamento predial da Rua João Manoel Fernandes, local 
onde teve inicio essas medidas e confrontações perfazendo uma área 
territorial de 2.604,36 metros quadrados, considerando-se que a re-
ferida via pública em sua extensão mantêm uma largura padrão de 
14,00 metros lineares.
§ 2º. O imóvel passará a integrar os bens de uso dominicais do 
Município da Estância Turística de Avaré.
Art. 2º. Fica, desde já, o Poder Executivo Municipal autorizado a doar 
o terreno de domínio do Município, especificado no parágrafo primeiro 
do artigo anterior, ao ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita n CNPJ nº 46.377.222/0002-00, com sede à 
Avenida Morumbi, 4.500, São Paulo/SP, Cep 05650-905.
§ 1º. O imóvel objeto da presente doação deverá ser utilizado pelo 
Centro de Ressocialização “Dr. Mauro Macedo” de Avaré, direta-
mente ligado à Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região 
Noroeste da Secretaria da Administração Penitenciária.
§ 2º. Caso o ESTADO DE SÃO PAULO dê destinação diversa a 
constante no § 1º desta Lei o imóvel deverá reverter imediatamente 
ao patrimônio público do Município.
Art. 3º. O imóvel objeto da doação de que trata esta lei, se destinará 
exclusivamente à utilização pelos funcionários do Centro de Res-
socialização “Mauro de Macedo” de Avaré para realização de suas 
atividades e festividades.
Parágrafo único: O ESTADO DE SÃO PAULO firmará, por meio de 
seu representante legal, junto ao Poder Executivo Municipal Termo 
de Doação do referido terreno.
Art. 4º. O imóvel doado nos termos desta lei, bem como as benfei-
torias que porventura nele forem realizadas, no prazo da doação, 
reverterão ao patrimônio Municipal se:

I – Cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua 
doação;
II – Por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as con-
dições desta lei ou do termo de doação;
III – deixar de cumprir as finalidades previstas na presente doação, 
deixando de atender ao Centro de Ressocialização “Dr. Mauro de 
Macedo”.
§ 1º. A donatária não poderá alienar o imóvel objeto da doação.
§ 2º. A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará a do-
natária direito à indenização.
Art. 5º. A donatária fará todas as adequações necessárias para 
enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
Art. 6º. Para efeitos da doação prevista nesta lei, o Poder Executivo 
Municipal dispensará o processo licitatório, nos termos da Lei Or-
gânica Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 7º. Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de 
qualquer responsabilidade por danos causados pela donatária em 
razão de suas atividades.
Art. 8º. Ocorrendo a extinção do CENTRO DE RESSOCIALIZA-
ÇÃO “DR. MAURO DE MACEDO” DE AVARÉ o bem retornará 
automaticamente ao patrimônio público municipal, sem direito à 
indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Art. 9º. As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da 
donatária.
Art. 10. O Termo de Doação parte integrante desta Lei.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.215, de 19 de Junho de 2018.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 57/2018)
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:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 de 17 de 
Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no or-
çamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 através do 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 140.000,00 
(Centro e quarenta mil reais), para atendimento às despesas decor-
rentes de aquisição de veículo específico para Iluminação Pública, 
considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações 
de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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DECRETO

Decreto nº 5.200, de 21 de Junho de 2018.
“Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal 

de Desenvolvimentos Rural - CMDR Avaré”. 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei;
DECRETA:
Artigo 1º Fica nomeado, na forma abaixo, o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural:
I) Prefeitura da Estância Turística de Avaré:
Titular: João Rafael Bonini Bicudo - RG 44.583.942-9 SSP-SP
Suplente: Adriana Ferraz - RG 18.959.434-2 SSP-SP
II) Escritório de Desenvolvimento Rural - EDR - CATI Regional Avaré:
Titular: Rui Ferreira - RG 7.690.560 SSP-SP
Suplente: Sérgio Augusto Martins Faria - RG 17.791.992 SSP-SP
III) Escritório de Defesa Agropecuária - EDA - Regional Avaré:
Titular: César Augusto Martins Moura - RG: 20.253.974-x SSP-SP
Suplente: Jaime Rodrigues Caetano Júnior - RG: 10.979.050-9 SS-
P-SP
IV) AREA - Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos
de Avaré:
Titular: João Caetano Neto - RG: 41.701.164-7 SSP-SP
Suplente: Gabriel Perin Gomes - RG: 47.652.362-X SSP-SP
V) Cinco representantes das organizações rurais do Município de 
Avaré:
1- Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar de Avaré e 
Região (COOPPAFAR) 
Titular: Joel Antonio Marson – RG 21.972.318 SSP-SP
Suplente: Admilson Marcelo Pires RG: 29.866.633-9 SSP-SP 
2- Associação dos Produtores Rurais dos Bairros Santa Cruz dos 
Três Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Bar-
ra Grande “Associação dos Seis Bairros”:
Titular: Elisa Claro Negrão RG: 14.435.120 SSP-SP
Suplente: Roseli Aparecida Batista Rowe RG: 12.148.087 SSP-SP 
3-Cooperativa Agro Industrial Holambra: 
Luiz Fernando Doneux Junior RG: 7.884.396 SSP/SP
Suplente : Charles Guilherme Beckers RG: 17.791.940-1 SSP-SP
4- SRA - Sindicato Rural de Avaré 
Titular: Ricardo Braz de Oliveira Arruda RG: 8.210.136 SSP-SP
Suplente: Pedro Luis Olivieri Lucchesi RG: 9.340.034 SSP-SP
5 – Cooperativa dos Piscicultores do Médio e Alto Paranapanema 
– COOMAPEIXE
Titular: Valdenir Pires Nunes – RG 17.983.771-0 SSP-SP
Suplente: Arthur Henrique Veiga Benini – RG 4.859.037 – SSP – SP 
VI-) Cinco representantes dos produtores rurais de Avaré:
1- Titular: Ivanildo Benedito Dorth RG 22.752.813-X SSP-SP
Suplente: Marcos Pires Baptista RG: 18.111.670 SSP-SP
2- Titular: Roberto Rowe RG: 5.652.511 SSP-SP
Suplente: Andre Diego Albano RG: 41.700.914-8 SSP-SP
3- Titular: Gerson Cardoso RG: 14.931.194 SSP-SP
Suplente: Bento Ferreira Filho RG: 15.499.770 SSP-SP
4- Titular: Taídes de Moraes RG: 15.349.289 SSP-SP
Suplente:  Lucilena Oliveira RG: 18.791.896 SSP-SP
5- Titular: Carlos Alberto Cavini RG: 8.098.213 SSP-SP
Suplente: Jose Aparecido Paixão RG: 11.489.067 SSP-SP
VII) Três Representantes das instituições de ensino relacionadas 
ao setor
agropecuário:
1-EDUVALE - Faculdade Eduvale de Avaré
Titular: Márcio Henrique Lanza – RG 44.769.996-9
Suplente: Luis Rodrigo Miyamoto Barberis RG: 25.900.684-1 SSP-SP
2-FSP - Faculdade Sudoeste Paulista:
Titular: Alessandro Antonangelo RG: 18.442.846-4 SSP-SP
Suplente: Glenda Maris de Barros Tartaglia RG: 28.095.026-3 SSP-SP
3-Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
- IFSP
Campus Avaré:
Titular: Rafael Cedric Möller Meneghini RG: 35.108.628-6 SSP-SP
Suplente: Newton Tamassia Pegolo RG: 18.443.544-4 SSP-SP
VIII) Três representantes das empresas do setor comercial, indus-
trial, financeiro e/ou de serviços relacionados à agropecuária:
1-URP - Usina Rio Pardo:
Titular: Willian Matheus Martinez RG: 377.687.348-58 SSP-SP
Suplente: Jackson Faiby Roselen de Oliveira  RG: 47.319.332-2 
SSP-SP

2-Banco do Brasil S/A:
Titular: Fernanda Bertussi Gama RG: 7.693.795-8 SSP-PR
Suplente: João luiz Freitas Milagres RG: 13.740.015 SSP-MG
3-Caixa Econômica Federal - CEF:
Titular: Paulo Roberto Pires Cardoso RG: 32.892.016-2 SSP-SP
Suplente: Lucimara Aparecida Arrigoni Gianetti RG: 18.111.552-9 
SSP SP
Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº4.519, de 13 de junho de 2016.
Estância Turística de Avaré, 21 de Junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 5.201, de 21 de Junho de 2018.
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 57/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei;
DECRETA:
 Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 de 17 
de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no or-
çamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 através do 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 140.000,00 
(Centro e quarenta mil reais), para atendimento às despesas decor-
rentes de aquisição de veículo específico para Iluminação Pública, 
considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações 
de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática e modali-
dade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Estância Turística de Avaré, 21 de Junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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DECRETO Nº 5.202, de 21 de Junho de 2018
Dispõe sobre prorrogação, por mais 02 (dois) anos, a vigência do 

Concurso Público e adota outras providencias.
 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei;
DECRETA:
Artigo 1º – Fica prorrogado por 02 (dois) anos, a vigência do Con-
curso Público nº 007/2016, homologado através do Decreto nº 
4528/2016, publicado em 25 de Junho de 2016,  para preenchi-
mento das vagas do cargo de Cozinheiro, Encanador, Padeiro, Ele-
tricista e Cozinheiro-P.D.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de Junho 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto n.º  5.203, de 21 de Junho de 2018.
(Reorganiza o Conselho Municipal do Plano Diretor e dá outras 

providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
D E C R E T A:
ARTIGO 1º – Fica reorganizado, nos termos do que dispõe o ar-
tigo 157 da Lei Complementar nº 213, de 29 de março de 2016, 
o CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR, composto dos 
membros abaixo relacionados:
MEMBROS DO PODER PÚBLICO
PODER EXECUTIVO
TITULAR- Ronaldo Adão Guardiano 
SUPLENTE- José Benedito de Oliveira Pereira
TITULAR-  Alexandre Leal Nigro 
SUPLENTE- Fabiano Peres Ramos 
TITULAR- Judésio Borges
SUPLENTE- Jorge Luiz Martins da Costa
TITULAR- Maria José da Cunha
SUPLENTE- Valderi da Silva
TITULAR- Edson Dias Lopes
SUPLENTE- Natalie Luzia Fernandes Biazon
TITULAR- Ronaldo Souza Villas Boas
SUPLENTE- César Augusto Macedo Leme
TITULAR- Josená Bijolada Araújo
SUPLENTE- Valdinei Muniz
PODER LEGISLATIVO
TITULAR: Alberto Fabiano Rossi
SUPLENTE : Ana Carla Pereira de Souza Vieira
MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
TITULAR- Paulo Henrique Ciccone (AREA)
SUPLENTE- Pedro Bruzzi (AREA)
TITULAR-  Angela Golin (CAU-SP)
SUPLENTE- Cristiano Banin (OAB)  
TITULAR- Marcelo Bannwart (Educandário Santa Maria)
SUPLENTE- Fátima dos Santos Zanella (Educandário Santa Maria)
TITULAR-  César Piagentini Cruz (Santa Casa de Misericórdia de 
Avaré)
SUPLENTE- Álvaro Costa de Oliveira (Santa Casa de Misericórdia 
de Avaré)
TITULAR- Vilma Zanluchi (COMAPEIXE)
SUPLENTE- Terezinha Ribeiro (COMAPEIXE)
TITULAR- Rodrigo Carvalho Vilela (Loja Maçônica Álvaro Palmeira)
SUPLENTE- Ronaldo Abdalla (Loja Maçônica Álvaro Palmeira)
TITULAR- João José Dalcim (Loja Maçônica Nazareth de Avaré)
SUPLENTE- Lambertus J.A.M.V.H Heijmeijer (Rotary Club Jurumi-
rim de Avaré)
TITULAR- Ciro Piagentini Cruz (Loja Maçônica Estrela de Avaré)
SUPLENTE- Carlos Petrini da Silva Coelho (Loja Maçônica Estrela)
TITULAR- Francisco Fernandes Pinto Neto (Associação dos Mula-
deiros de Avaré)
SUPLENTE- José Geraldo Dias Barreto (CONDEMA) 
TITULAR- Homero Pazzini Filho (ACIA)
SUPLENTE-  Neusa Aparecida Viana Gambini (ACIA)
TITULAR- Isabel Cristina Cardoso (Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Avaré)
SUPLENTE- Patrick Yuri Corrêa (Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Avaré)
TITULAR- Luiz Claudio Bitencourt (Faculdade Eduvale)
SUPLENTE- João Felipe Lança (Faculdade Eduvale) 

TITULAR- João Paulo Pereira Tristão (Engenheiro Civil)
SUPLENTE- Paulo Junior Lessa dos Santos (Empresário)
TITULAR- Cirene Gomes de Moraes (Funcionária Pública Muni-
cipal)
SUPLENTE- Sueli Conceição de Souza Papay (Professora)
TITULAR- Eduardo Augusto Zanella (Centro Avareense)
SUPLENTE- Ricardo Zanella (Centro Avareense)
TITULAR- Sueli Alves Nunes (Associação Avareense de Antigomo-
bilismo)
SUPLENTE- Antônio Alves Nunes Sobrinho (Associação Avareen-
se de Antigomobilismo)
ARTIGO 2º – Fica estabelecido como sede do Conselho Munici-
pal do Plano Diretor o Centro Administrativo, localizado na Rua Rio 
Grande do Sul, nº 1810, Centro.
ARTIGO 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto nº 5.179, de 30 de Maio de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de Junho de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/18 – PROCESSO Nº. 268/18

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
médicos das seguintes especialidades: gastroenterologista, otor-
rinolaringologista, clínico geral, endocrinologista, dermatologista, 
cardiologista e oftalmologista, conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de julho de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 27 de julho de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013/18 – PROCESSO Nº. 269/18
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução da refor-
ma da UBS Bairro Alto, conforme edital.
Data de Encerramento: 30 de julho de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 30 de julho de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 100/18 – PROCESSO Nº. 263/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de 
construção – Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 13 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 24 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 24 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 24 de Julho de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Junho de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/18 – PROCESSO Nº. 270/18
Objeto: Aquisição de kit de ferramentas para fibra ótica
Recebimento das Propostas: 17 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 26 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 26 de Julho de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Junho de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/18 – PROCESSO Nº. 271/18

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de estetoscó-
pios, esfigmomanômetros e acessórios para todas as unidades de 
saúde
Recebimento das Propostas: 20 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 31 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 31 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 31 de Julho de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 20 de Junho de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/18 – PROCESSO Nº. 273/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais 
Descartáveis para todas as Unidades de Saúde.
Recebimento das Propostas: 13 de julho de 2.018 das 10 horas até 
26 de julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de julho de 2.018 das 08h30 min às 
09h30min.
Início da Sessão: 26 de julho de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/18 – PROCESSO Nº. 254/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para realização de exames de 
baciloscopia de escarro para atender pacientes usuários do SUS 
do município.
Data de Encerramento: 05 de julho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de julho de 2.018 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 junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/18 – PROCESSO Nº. 264/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição e prestação de serviços de conserto de tacógra-
fos em veículos da Educação.
Data de Encerramento: 06 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/18 – PROCESSO Nº. 265/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de infraestrutura e informática para 
a Secretaria Municipal de Esportes.
Data de Encerramento: 10 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/18 – PROCESSO Nº. 266/18
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos 
lubrificantes e graxas para manutenção de veículos da frota municipal.
Data de Encerramento: 12 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/18 – PROCESSO Nº. 267/18
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de 
pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção de veículos 
da frota municipal.

Data de Encerramento: 13 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/18 – PROCESSO N° 214/18

Considerando solicitação de empresa, quanto ao prazo de entrega 
do objeto, referente ao pregão em epígrafe, a Senhora OLGA MITI-
KO HATA, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DE-
TERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos 
no site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 06 de julho de 2.018, 
às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 15 de junho de 2018.

TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/18 – PROCESSO N° 173/18

CONSIDERANDO as diversas impugnações referentes a especifica-
ção do objeto do Processo em epígrafe, o Senhor ABELARDO FER-
REIRA MENDES, Secretário Municipal de Serviços, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA a suspensão da abertura do Proces-
so em epígrafe SINE DIE para melhor análise quanto ao objeto. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de junho de 2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, objetivando a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de seguros em veículos 
da Secretaria de Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 070/18 – 
Processo nº. 191/18 – Homologado em: 04/06/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a em-
presa CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE AVARÉ LTDA, 
objetivando a contratação de empresa especializada para realiza-
ções de exames de colonoscopia e endoscopia, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 072/18 – Processo nº. 202/18 – Homologado em: 
04/06/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, 
Lotes 01 e 02, objetivando o registro de preços para eventual aqui-
sição futura de medicamentos para toda a municipalidade, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 074/18 – Processo nº. 219/18 – Homolo-
gado em: 15/06/18.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 038/18 – Processo nº. 232/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa NOVASUL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor 
total de R$ 28.742,40 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta 
e dois reais e quarenta centavos), objetivando o fornecimento 
emergencial de medicamento para atender pacientes de Man-
dado Judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de junho de 2.018 
– Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 042/18 – Processo nº. 238/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa LUMAR CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, com valor 
total de R$ 2.859,12 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e nove 
reais e doze centavos), objetivando o fornecimento emergencial 
de medicamentos para atender pacientes de Mandado Judicial, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 13 de junho de 2.018 – Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

Dispensa nº. 043/18 – Processo nº. 239/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa LUMAR CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, com valor to-
tal de R$ 1.308,38 (Um mil, trezentos e oito reais e trinta e oito cen-
tavos), objetivando o fornecimento emergencial de medicamentos 
para atender pacientes de Mandado Judicial, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 13 de junho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 044/18 – Processo nº. 244/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a AVAREMED DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, com valor total de 
R$ 16.975,90 (Dezesseis mil, novecentos e setenta e cinco reais e 
noventa centavos), objetivando a aquisição de medicamentos para 
atender a pacientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré, com 
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 15 de junho de 2.018 – Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 047/18 – Processo nº. 252/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação as empresas LUMAR CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, com valor 
total de R$ 2.349,00 (Dois mil, trezentos e quarenta e nove reais) e 
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com 
valor total de R$ 51,48 (Cinquenta e um reais e quarenta e oito cen-
tavos), objetivando o fornecimento emergencial de medicamentos 
para atender pacientes de Mandado Judicial, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 20 de junho de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 074/18 – Processo nº. 219/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos para toda a municipalidade – Lotes 01 e 02
Percentual de Desconto: Lote 01 – 15% e Lote 02 – 15%
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 15/06/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 038/18 – Processo nº. 232/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA
Objeto: Aquisição emergencial de medicamento para atender pa-
cientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 28.742,40 (Vinte e oito mil, setecentos e quarenta 
e dois reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 12/06/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 042/18 – Processo nº. 238/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender pa-
cientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 2.859,12 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e nove 
reais e doze centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/06/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 043/18 – Processo nº. 239/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender pa-
cientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 1.308,38 (Um mil, trezentos e oito reais e trinta e 
oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/06/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 044/18 – Processo nº. 244/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI EPP
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Objeto: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de 
Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.
Valor Global: R$ 16.975,90 (Dezesseis mil, novecentos e setenta e 
cinco reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 047/18 – Processo nº. 252/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI-
COS LTDA
Valor Global: R$ 2.349,00 (Dois mil, trezentos e quarenta e nove 
reais)
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI
Valor Global: R$ 51,48 (Cinquenta e um reais e quarenta e oito 
centavos)
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender pa-
cientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde
Data da Assinatura do Contrato: 20/06/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 054/18 – Processo nº. 150/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: F.B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – ME.
Objeto: Aquisição de Projetor Data Show (USF IX).
Valor Global: R$ 3.148,00 (três mil, cento e quarenta e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 070/18 – Processo nº. 191/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS A.A
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguros em veículos da Secretaria de Saúde
Valor Global: R$ 3.666,00 (três mil seiscentos e sessenta e seis 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2018
Modalidade: Pregão Presencial nº. 072/18 – Processo nº. 202/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE AVARÉ 
LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizações de 
exames de colonoscopia e endoscopia
Valor Global: R$ 123.600,00 (centro e vinte e três mil e seiscentos 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2018

TERMO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 098/17 – PROCESSO N° 238/17

Considerando a Ata de Registro de Preços n° 264/17 da empresa F. 
B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI ME, os atos praticados por 
este setor e assinados pelo Senhor Secretário da Estância Turística 
de Avaré e pela empresa deverão ser rerratificados da seguinte 
maneira.
Onde se lia:
(…) Lote 03: Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 (…) MARCA: CORFIO 
(...)
Agora se leia:
(…) Lote 03: Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06(…) MARCA: TECNOFIO 
(...)
Ficam ratificados os demais termos da referida Ata de Registro de 
Preços. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Junho 
de 2.018

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 010/14 – PROCESSO N° 362/14 (Contrato n° 070/15), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa IFS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP, objetivando a 
realização de plantões médicos de urgência e emergência no Pronto 
Socorro Municipal e/ou UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com 
prorrogação do prazo até 23 de junho de 2.019, no valor global de R$ 
6.076.057,05 (Seis milhões, setenta e seis mil, cinquenta e sete reais e 
cinco centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO N° 074/13 – PROCESSO N° 250/13 (Contrato n° 173/13), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os Senhores 
FERNANDO JOSÉ LEAL e ROLDÃO EUFRÁSIO LEAL NETO, ob-

jetivando a locação de imóvel situado a Rua Rio de Janeiro nº 1.032, 
para instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS – Avaré/SP, com prorrogação do prazo até 09 de ju-
nho de 2.019, com valor de R$ 36.566,52 (Trinta e seis mil, quinhentos 
e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Érica Alessandra 
Alves – Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 033/18 – PROCESSO N° 218/18 (Contrato n° 
200/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
LTDA, objetivando a locação de caminhões compactadores para a 
coleta de lixo comum, com prazo de execução do serviço até 21 de 
julho de 2.018 e de vigência contratual até 20 de agosto de 2.018, 
no valor global de R$ 100.800,00 (Cento mil e oitocentos reais). Ju-
désio Borges – Secretário Municipal da Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 032/16 – PROCESSO Nº 191/16 (Contrato nº205/16), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
Empresa WILSON VENÂNCIO 05391276802, objetivando a pres-
tação de serviços de mão de obra para implantar sinalização hori-
zontal viária em diversas vias desta municipalidade, de acordo com 
Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal e Código de Trânsito 
Brasileiro – Avaré/SP, com prorrogação do prazo até 20 de junho de 
2.019, com valor global de R$ 80.719,62 (Oitenta mil, setecentos e 
dezenove reais e sessenta e dois centavos). Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Planejamento e Transporte da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/18 – PROCESSO Nº. 132/18, obje-
tivando a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para reali-
zação de Revitalização do Camping Municipal, conforme preceitua 
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 14/06/2.018. 
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº. 041/18 – PROCESSO Nº.237/18, objetivando a 
aquisição de materiais de construção para ministrar cursos de 
pedreiro e assentador de piso, para as famílias de baixa renda, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
14/06/2018. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 061/18 – PROCESSO N° 166/18, que tem por objeto re-
gistro de preços para eventual aquisição de materiais de constru-
ção, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
19/06/2.018. Murilo Daniel da Silva – 1° Tenente PM Comandante, 
do Corpo de Bombeiros.

Fica REVOGADO os itens 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32 do PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº. 069/18 – PROCESSO Nº. 192/18, obje-
tivando o registro de preços para eventual aquisição de medica-
mentos para atender os pacientes cadastrados do Ambulatório 
DST/AIDS, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
do em: 08/06/2.018. Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 074/18 – PROCESSO Nº. 203/18, objetivando a aquisi-
ção de materiais e ferramentas para instalação de ar condiciona-
do, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
12/06/2.018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de 
Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 080/18 – PROCESSO N° 211/18, que tem por objeto aqui-
sição de kit de ferramentas para fibra ótica, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 20/06/2.018. Ronaldo Adão 
Guardiano – Secretário Municipal de Administração.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 085/18 – PROCESSO Nº. 217/18, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição de material de construção – Se-
cretaria de Serviços, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 12/06/2.018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário 
Municipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 066/18 – PROCESSO Nº. 184/18, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para serviços de laudos radiomé-
tricos para equipamento do Pronto Socorro Municipal, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 15/06/2018. Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 079/18 – PROCESSO Nº. 234/18, objetivando a aquisição 
de kimonos para equipe da Secretaria Municipal de Esportes que 
participará dos Jogos Regionais de 2018, conforme preceitua o arti-
go 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 19/06/2018. Leonardo Pires Rípoli 
– Secretário Municipal de Esportes.
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PROCESSO: 057/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 

025/18 – ATA DE REGISTRO: 070/18
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa especializada para realização, organização, elaboração e 
aplicação de concursos públicos/processos seletivos para a muni-
cipalidade, conforme edital.
DÉDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI ME
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1) Os preços a serem pagos pela CONTRATANTE à CONTRA-
TADA são os valores das inscrições realizadas, com a aplicação do 
percentual de desconto de 75,5%, ofertado pela contratada para o 
fornecimento do objeto desta licitação.
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/03/2018 R$ 1,5 milhão deve ser 

gasto na operação
O Distrito Industrial de Avaré começa a receber 

investimentos de empresas autorizadas a se insta-
lar em áreas cedidas pela Prefeitura. Uma dessas 
firmas é o Grupo Freitas, conglomerado que atua 
em diferentes áreas como supermercados, agrope-
cuária, transporte, material de construção e usina-
gem de concreto e argamassa.

Em Avaré, a construção de uma usina de con-
creto e argamassa já foi iniciada pelo grupo, que 
já opera com usinas na vizinha Itaí e em Joaquim 
Távora (PR). 

A princípio, cerca de R$ 1,5 milhão será aplicado no 
terreno de 5.000 m² (metros quadrados), cedido pela 
Prefeitura, dentro do programa de incentivo à geração 
de empregos coordenado pela Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. 

Na primeira etapa, estão sendo abertas 11 va-
gas de emprego para motoristas, operadores e nas 
áreas administrativa e de vendas. A seleção dos 
candidatos será feita exclusivamente via PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador) e para residentes 
em Avaré.

O Grupo Freitas ocupa legalmente a área, atra-
vés de uma cessão de uso de 10 anos. Após este 
prazo, cumpridas todas as exigências previstas no 
contrato, o terreno passa definitivamente para o 
investidor.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Grupo inicia investimento
no Distrito Industrial

Com 40 anos de atuação, o grupo tem hoje 250 
funcionários diretos. A estimativa é de que outras 
180 vagas serão disponibilizadas até o final do ano, 
quando uma nova loja em Itaí será inaugurada.

 

Na última sexta-feira, 15, alunos das escolas 
municipais se reuniram na Praça Prefeito Ro-
meu Bretas, no centro histórico, para uma ca-
minhada sustentável até o Horto Florestal, em 
homenagem à sua recente municipalização e 
para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambien-
te, transcorrido no último dia 5 de junho.

O tema da jornada é a descoberta de novos 
caminhos, a fim de sensibilizar as crianças a novos 
comportamentos ambientais saudáveis. Além de 
professores e alunos também se fez presente no 
evento a Polícia Militar Ambiental. A passeata foi 
uma iniciativa da Secretaria da Educação em par-
ceria com a Secretaria do Meio Ambiente.

Escolas realizam 
passeata do Meio 
Ambiente

EDUCAÇÃO

Estão abertas desde 21 de junho as inscrições 
para quatro cursos gratuitos oferecidos pelo Se-
brae Aqui, uma parceria com o Senai e a Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré. Além de técnicas 
para fabricação de pizzas e salgados, haverá for-
mação inicial para promoção de festas e eventos, 
para fabricação de pizzas e salgados assados, e 
para maquiador. 

As vagas são limitadas e serão preenchidas por 
ordem de inscrição. Para se inscrever é necessário 
ter mais de 18 anos e as inscrições podem ser feitas 
de forma presencial no Sebrae Aqui Avaré, das 8h 
às 17h, na Casa do Cidadão, na Rua Bahia, 1580. 
Informações pelo telefone 3732-0747.

Períodos e locais dos cursos
O curso de formação inicial para promoção de 

OPORTUNIDADE

Sebrae oferece cursos gratuitos em Avaré
festas e eventos será ministrado de segunda-feira a 
sexta-feira, no período do dia 10 a 18 de julho, das 
19h às 23h. O de técnicas para fabricação de pizzas 
e salgados assados, de segunda-feira a quinta-fei-
ra, no período de 13 de agosto a 18 de setembro, 
das 13h às 17h.

Já o de formação inicial para maquiador, de se-
gunda-feira a sexta-feira, das 19h às 23h, no pe-
ríodo de 13 a 23 de agosto; enquanto que o de 
formação inicial em panificação artesanal, de se-
gunda-feira a quinta-feira, das 19h às 23h, no perí-
odo de 17 a 26 de setembro. 

Os cursos de promoção de festa, maquiador e pa-
nificador terão lugar na ETEC Prof. Fausto Mazzola. Já 
o de técnicas para fabricação de pizza será ministrado 
na Associação Espírita O Bom Samaritano. 
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A Prefeitura de Avaré quer ouvir você! Por meio do aplicativo ‘Fala, Cidadão!’, a população poderá propor soluções, 
reclamar e fi car por dentro de todas as nossas atualizações. Além da facilidade para se comunicar com cidadãos e 
cidadãs, a administração terá agilidade para defi nir quais problemas e soluções merecem mais atenção. Em breve, o 
APP estará disponível para todos acessarem. Visite a página da Prefeitura (facebook.com/prefeituradeavare) e acom-
panhe as novidades!

Fala, Cidadão!


