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LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS E APROVADOS NA SESSÃO
ORDINÁRIA EM 23 de SETEMBRO de 2019
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que providencie a instalação de uma
câmera de monitoramento nas portas de entrada de todas as Escolas e Creches Municipais.
-por meio do setor competente, para que promova ações que colaborem com
a segurança e prevenção a criminalidade local.
-por meio do setor competente, para que possibilite ações e campanhas de
prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas através de apresentações musicais e culturais e materiais impressos didáticos e entregue para população.
-por meio do setor competente, para que realize pintura de solo em frente à
EMEEB Orlando Cortez/Bairro Vila Operária.
-por meio do setor competente, para que seja realizada manutenção permanente nas faixas de pedestres e redutores de velocidade.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação a
fiscalização dos terrenos baldios ou estabelecimentos aonde são mantidos
ou comercializados materiais recicláveis de qualquer natureza.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a
Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno existente na Praça Geraldo Quartucci/Bairro Vila Operária ao lado do número 128, para que realize
limpeza e manutenção do mesmo. Considerando que, moradores próximos
reclamam do mato, sujeira e entulhos no local e relatam que da maneira
em que o referido terreno está contribui muito para proliferação de insetos e
animais peçonhentos.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Alfredo Marques do Vale/Bairro Vila Operária ao lado do número 210, para que realize
providencie construção do passeio público no local.
Considerando que, a ausência de calçada inviabiliza o uso da acessibilidade
causando sérios problemas para os munícipes.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na Rua Benedito Ailton Camilo de Souza/Bairro Brabância em
frente ao número 77.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a
Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno existente na Rua Eurípedes Barsanulfo/Bairro Brabância ao lado do número 108, para que realize
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na Avenida Santos Dumont confluência com a Rua Heitor de Barros/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua João Gomes
de Oliveira/Bairro Vila Operária ao lado do número 231, para que proceda a
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável na Rua Malvina/Bairro Brabância em frente ao número 15.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Welington de
Paula Assis/Bairro Vila Operária ao lado do número 375, para que proceda
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Wellington de
Paula Assis/Vila Operária em frente os número 37.

Alessandro Rios Conforti

-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA RUA JULIO BELLUCCI, PRÓXIMO AO NÚMERO 115, onde
existe um grande buraco após a lombada na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAAVENIDA CELSO FERREIRA DA SILVA, PRÓXIMAAO NÚMERO 275, NO
BAIRRO JARDIM EUROPA, onde existe um poste com lâmpada acesa 24 horas.

Jairo Alves de Azevedo

-para que através do Departamento competente providencie que seja feita
redutores de velocidades em toda a extensão da AV. JOÃO SILVESTRE NO
DISTRITO INDUSTRIAL, pois os veículos passam em alta velocidade não
respeitando os pedestres que transitam nesse local, a um risco muito grande
de acontecer um acidente devido essa situação.
-para que através do Departamento competente providencie a passada da
máquina patrol em toda extensão da av. JOÃO SILVESTRE no Distrito industrial. Para que melhore a entrada e saída dos fornecedores e dos veículos
que fazem o trabalho externo das empresas localizadas nas imediações.
-para que através do Departamento competente providencie a passada da
máquina patrol em toda extensão da rua DEOLINDA DE ALMEIDA CORREA
no Distrito industrial.
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de
um bueiro que encontra-se de forma perigosa para os veículos que transitam
nessa via, localizada na confluência da Rua Bastilio Ovídio Tardivo com a
Rua Ernesto Vendramini.
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de
um bueiro que encontra-se de forma perigosa para os veículos que transitam
nessa via, Av. Mario Covas próximo a portaria do bairro Jatobá.

REQUERIMENTOS

Francisco Barreto de Monte Neto

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOÃO PRUDENCIO, ocorrido em Avaré, no dia
18 de Setembro 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.
-que seja oficiado a Seccional da Polícia Civil, no sentido de informar se
existe algum trabalho de investigação em relação a incidentes ocorridos no
Bairro Costa Azul, quanto as ações de vândalos que estariam acontecendo
no referido bairro.
-que seja oficiado a Polícia Militar do 53º BPM, na pessoa de seu Comandante Sr.Tenente Coronel José Semensati, no sentido de informar se existe
algum trabalho de prevenção sendo feito pela corporação no Bairro Costa
Azul, para coibir as ações de vândalos que os moradores do referido bairro
vem sofrendo.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para através da secretaria competente, seja viabilizada a instalação de corrimão no prédio situado na Rua Santa Catarina, 781 – Centro, onde está
instalado o Cartório da 17ª Zona Eleitoral.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para através da secretaria competente, seja informado a esta Casa de Leis,
se existe na secretaria equipe permanente para avaliação e execução de
podas de árvores.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente

-que seja oficiado a Secretaria Municipal de Educação para que informe
esta Casa de Leis, acerca da criação de uma escola cívico militar em nossa
cidade, se há ou não proposta nesse sentido, conforme projeto elaborado
pelo Governo Federal através do Decreto nº 10004, de 05/09/19 (Programa
Nacional das Escolas Cívico-Militares – Pecim).
-que seja oficiado a SABESP, para que informe a esta Casa de Leis, os
motivos da falta de água constante na região da rua Nove de Julho, nas
proximidades da caixa d’água da rua Acre e Vila Rio Novo conforme relatado
no “print” anexo, para que esta Casa de Leis possa encaminhar resposta
ao munícipe. Do deliberado, solicito que ao chegar a resposta, seja enviada
có-pia ao Sr Moacir Lima, sito a Rua Nove de Julho, 1149 – Avaré/SP.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria
Municipal da Saúde, para que nos informem: O que está sendo estudado
para minimizar o tempo/período dos pacientes cadastrados na lista de espera para realização de cirurgias? Qual procedimento utilizado para agilizar
o encaminhamento dos pacientes para UNESP? E os casos considerados
mais graves, o que está sendo feito para agilizar o atendimento? As crianças,
idosos e portadores de deficiência tem prioridade no encaminhamento para
UNESP? Quais os motivos que os pacientes não conseguem obter pronto
atendimento para suas demandas, em grande parte dos casos de urgência?
Considerando que, o número de reclamações dos avareenses é muito grande e é dever do Poder Público garantir acesso pleno aos cidadãos, como
tratamentos, cirurgias e consultas.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor
competente, para que nos informe: •De que forma está sendo solucionado à
falta de farmacêutico e enfermeiro em alguns Postos de Saúde e Unidade de
Saúde da Família? • Está sendo feito entrega de medicamento em toda Rede
Pública de Saúde Municipal, com todos os medicamentos necessários para
a população, não deixando faltar? Considerando que, existe um grande número de pacientes se deslocando dos Postos, tendo que percorrer diversos
Postos em busca de seus remédios por falta de profissionais para entrega de
medicamentos. Esta triste situação procede?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa
Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e
COMUTRAN- Conselho Municipal de Trânsito, para que nos informe
se já está sendo realizado estudo para a implantação de um redutor
de velocidade/lombada na Rua Professora Maria José Araújo confluência com a Rua Francisco Medaglia/Bairro Vila Operária. Considerando que, vários pedidos estão sendo feitos por munícipes e
moradores circunvizinhos ao local, que estão preocupados com o
risco de acidentes.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa
Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e SABESP (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), para que
nos informe: •
O que está acontecendo com à falta de água em
alguns bairros de nossa cidade? • Quais medidas estão sendo tomadas
para evitar que à falta de água continue acontecer nos bairros? Considerando que, essa vereadora foi procurada por munícipes de diversos bairros reclamando que os bairros Brabância, Vila Operária, Vila Jardim, Vila
Esperança e outros bairros ao redor todos sem água vários dias, e que de
madruga vem um pouco e depois acaba. Isso procede? Se positivo, qual
o motivo?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do
setor competente, para que nos informe quais medidas poderão ser adotadas para melhorar o transporte urbano de nossa cidade? Considerando
que, usuários do transporte urbano de nossa cidade reclamam das condições precárias do mesmo, e que, pessoas idosas, mulheres com crianças
e portadores de deficiência muitas vezes vão em pé sem segurança nenhuma e não estão aguentando mais passar por diversos problemas, só
quem utiliza o transporte sabe das dificuldades que encontram. Mediante
solicitação de um munícipe e usuário do transporte urbano, solicito providências. Informo que a solicitação do munícipe encontra-se a disposição
para dirimir quaisquer dúvidas.
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Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-considerando a matéria veiculada pelo blog “ A Bigorna” em que o senhor
prefeito aparece operando equipamento de som durante evento na cidade
de Arandu (foto anexa); considerando que o prefeito daquela cidade, Sr. Luiz
Carlos Castelo ser tio do senhor prefeito Jô Silvestre; considerando ter o
evento ocorrido em uma segunda-feira (dia 09/09) em horário de expediente
nas prefeituras; considerando que em tais equipamentos de som havia a
marca JoSom; para que o mesmo informe a esta Casa de Leis qual a sua
ligação com a citada empresa de som denominada “JoSom”, se a mesma é
de sua propriedade, dada a coincidência do nome e a presença do alcaide
operando tais equipamentos, e qual a justificativa para o mesmo estar no
referido evento e qual a natureza de uma possível contratação dos serviços
efetuados pela prefeitura daquele município. Requeiro ainda, que este requerimento seja encaminhado ao Ministério Público para que tome ciência,
bem como à Prefeitura Municipal de Arandu/SP para que responda a respeito da contratação tanto do equipamento de som quanto do seu operador.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde da Estância Turística
de Avaré, Roslindo Machado, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre o ou a enfermeira padrão que está responsável pelo posto
Bonsucesso. JUSTIFICATIVA: Este vereador foi procurado por munícipes
que são atendidos naquele posto de saúde e que informaram não haver um
enfermeiro padrão responsável pelo atendimento no local.
-que seja oficiado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – Sabesp, estação de tratamento Avaré para que informe quais os
fatores que ocasionaram a falta de água na cidade no período da semana de
16 à 22 de setembro e com mais ênfase em algumas localidades e bairros,
como Brabância que segundo relatos de morados chegou a ficar mais de 12
horas sem o fornecimento de água.
-que seja oficiado a Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
para que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre a fiscalização de
obras da Prefeitura Municipal em andamento como o aterramento da erosão
na Avenida Espanha.
-votos de parabenização ao Instituto Federal – São Paulo, Campus Avaré,
na pessoa de seu diretor geral do Campus Avaré, Sebastião Francelino da
Cruz, pela inauguração da belíssima e educacional Biblioteca Acadêmica, na
última sexta-feira dia 20 de setembro que oferecerá mais de 13 mil livros aos
acadêmicos do Instituto e aberta para pesquisa da população avareense.

Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: Solicitação de Morador do Bairro São Rogério
“Alessandro Rios, na Rua Aparecida Ortega, 382 no Bairro São Rogério tem
um bueiro destampado que está muito perigoso. Fica perto do alambrado.
Solicito que arrumem o local.” Diante do exposto, solicito informações se é
possível, em caráter de urgência, DESLOCAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO
NA RUA APARECIDA ORTEGA, PRÓXIMO AO NÚMERO 382, NO BAIRRO
SÃO ROGÉRIO VISANDO ARRUMAR GRADE DE BUEIRO, tendo em vista
solicitação fundamentada acima de morador. Segue foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré ao que segue: O Presidente Jair Bolsonaro, anunciou
implantação de Programa que prevê a ampliação da Rede de Escolas Cívico-Militares, tendo o intuito de implantar 216 colégios com o referido sistema
até 2023. O Ministério da Educação sugeriu adesão voluntária de Municípios, até a data do dia 27 de setembro, podendo indicar duas escolas para
receber o Projeto em formato piloto no próximo ano. São elegíveis ao modelo
escolas do segundo ciclo do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e de Ensino
Médio com ao menos 500 alunos e no máximo 1000 alunos. Segundo o
Governo Federal serão gastos 54 milhões em 2020 com a implantação do
projeto. Cada escola receberá 1 milhão para adequações de infraestrutura.
O Programa prevê que as escolas cívico-militares atuem com militares da
reserva no papel de tutores, diferente das escolas militares, que são totalmente geridas pelo Exército e devem contemplar somente escolas em áreas
vulneráveis. De acordo com o Secretário de Educação Básica do MEC, Jânio
Macedo, nas escolas que aderirem ao Programa, os militares atuarão no
apoio à gestão escolar e educacional, enquanto os professores e demais
profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho na sala
de aula. Diante do exposto, solicito informações se é possível, em caráter
de urgência, REALIZAR ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO
A ADESÃO DO MUNICÍPIO DE AVARÉ AO PROGRAMA DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO QUE PREVÊ A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no sentido de informar QUAL O
MOTIVO DA REITERADA FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO TERRAS DE SÃO
JOSÉ DO MUNICÍPIO DE AVARÉ, tendo em vista que moradores alegam
ser constante a falta de água no referido bairro.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: Em 2018, a Cidade de São Paulo inaugurou
o Programa “Descomplica SP” que é uma praça de atendimento presencial
onde o cidadão encontra, num único espaço, cerca de 350 serviços municipais, facilitando o acesso de forma ágil aos munícipes. O município de Avaré
já possui a Casa do Cidadão, que oferece parte dos serviços, podendo ser
ampliada a oferta de documentos municipais. Diante do exposto, solicito informações se é possível REALIZAR ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE
VISANDO AMPLIAR A OFERTA DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS NA ATUAL CASA DO CIDADÃO, tendo em vista que proporcionaria, de forma ágil,
maior acesso aos munícipes avareenses.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no sentido de informar se é possível NIVELAR O TAMPÃO DO BUEIRO LOCALIZADO NA ESQUINA DA
RUA ERNESTO VENDRAMINI COM A RUA BASTILIO OVIDIO TARDIVO
NO MUNICÍPIO DE AVARÉ, tendo em vista que referido cruzamento, após
a Duplicação da SP 255, ganhou maior fluxo de veículos, justamente onde
existe um bueiro muito acima do nível da pavimentação asfáltica, podendo
provocar acidentes de natureza diversas.

Antonio Angelo Cicirelli

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que responda a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quinze)
dias qual o motivo da instalação de uma lombada na Rua Salvador Firaci, no
Bairro Barra Grande e, responda ainda, se foi feito um estudo pelo departamento competente que tenha chegado à real necessidade da instalação
da mesma.
-que seja oficiado que ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que responda a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15
(quinze) dias se existe um controle de fiscalização por parte do município
em relação à grande quantidade de entulho bruto que está sendo jogada no
aterramento de um terreno à margem da Avenida Espanha, posto que tal
quantidade de entulhos mostra-se exagerada não havendo, aparentemente,
a compactação do solo.
-tendo em vista o rol de shows anunciados pelas redes socias e imprensa
local para a 51ª EMAPA, que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que determine ao Secretário Municipal da
Cultura, Sr. Diego Beraldo, que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis, no
prazo regimental de 15 (quinze) dias, os números das fichas financeiras das
quais sairão os recursos para pagamento dos citados shows anunciados.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao chefe do setor de Tributação para que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis no prazo regimental de 15 (quinze) dias cópia
de todos os processos de compensação tributária entre o município de Avaré
e o São Paulo Futebol Clube de Avaré.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que através da secretaria competente, seja feito um levantamento em
unidades de saúde e escolares (com prioridade), bem como nos demais prédios públicos, no sentido de detectar aqueles que ainda não contam com a
instalação de para-raios, bem como seja verificado se estão em funcionamento.

Jairo Alves de Azevedo

-que seja oficiado CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO, para que compareça nessa casa de leis e nos informe os procedimentos e requisitos para
que possa ser implantado o REDUTOR DE VELOCIDADE em locais de extrema importância em Avaré SP. ‘
-Que seja parabenizado o time de futebol do bairro Jardim Paineiras e a
comissão técnica XANDÃO, CHICÃO, BINHO pela participação no campeonato regional de Riversul SP, onde chegaram na faze semi final do campeonato. Cientifique-se o TIME DO PAINEIRAS, residente na Rua DICO
MERCADANTE, nº 225 – Bairro: “JARDIM PAINEIRAS”, Avaré/SP.

Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor HUGO GARRAMONA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor JOÃO MIGUEL DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor LUIZ CARLOS BONGIOVANNI BARTOZOLI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
falecimento do Senhor ROBERTO PEREIRA DE SOUZA.

pelo
pelo
pelo
pelo
pelo

DECRETO LEGISLATIVO N º 340/2019

Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Ilustríssimo Senhor Ricardo Jean Tomb e dá outras providências.
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Ilustríssimo Senhor RICARDO JEAN TOMB, pelos relevantes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com o homenageado.
Art. 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01.0201.122.7005.2258-3.390.3900-14.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ aos 24 de setembro de 2.019.Francisco Barreto de Monte Neto
Presidente da Câmara		

Sérgio Luiz Fernandes
Vice-Presidente

Adalgisa Lopes Ward		
1ª Secretária
		

Flávio Eduardo Zandoná
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019
Autoria: Ver. Sérgio Luiz Fernandes
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 23/09/2019.
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CIRCULAR N º 31/2019-DG
Avaré, 26 de setembro de 2.019.

LEMBRETE
Haverá a entrega da Medalha “Reconhecimento Comunitário de
Segurança” aos policiais, nos termos da Resolução nº 293/2004,
de autoria do Vereador Roberto Araújo.
Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
30/09/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de 30 de setembro do corrente ano, que tem
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1.PROJETO DE LEI Nº 87/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar
que especifica e dá providências (R$ 650.000,00 - Secretaria Municipal de Planejamento e Transporte).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 87/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo.(a). Sr. (a) 					
Vereador (a)					
NESTA

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 23/09/2019, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
• Projeto de Lei nº 88/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Revoga a Lei Municipal nº 480, de 13 de outubro de 1.999 e, dá
outras providências (doação p/ Fruta Cor - João Teobaldo Barroso
Gomes ME).
• Projeto de Lei nº 89/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e dá outras
providências (Estância São Marcos).

ATO DA MESA Nº 14/2019

(Dispõe sobre alteração dos Artigos 1º e 2º do Ato da Mesa nº 13/2019.)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:Art. 1º - O Artigo 1º do Ato da Mesa nº 13/2019, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art 1º - Fica nomeado, a partir do dia 10 de setembro de 2019, o
SR. FREDERICO DE ALBUQUERQUE PLENS, brasileiro, casado,
advogado, OAB/SP nº 92.781, portador da cédula de identidade RG
nº 11.490.512-5SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 027.063.30813, para ocupar o Cargo em “Comissão” de Chefe Jurídico da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, criado pela
Resolução nº 349/2009 e alterado pelas Resoluções nºs 386/2014
e 417/2018, cujos vencimentos serão o da referência J2.1 da Lei nº
1812, de 24 de junho de 2014.
Art. 2º - O Artigo 2º do Ato da Mesa nº 13/2019, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 2º
·O referido funcionário deverá realizar as funções inerentes ao cargo, ou seja: o cargo não integra a carreira da Advocacia Pública, se destinando somente à chefia, não substituindo a
carreira em si; cargo em comissão, isolado, de vínculo precário, de
livre provimento e exoneração, de relevância na direção superior
do Poder Legislativo, sem regime de dedicação exclusiva ou integral ao serviço, com exercício de encargo diferenciado de natureza
especial, diretamente subordinado e de fidelidade e confiança pessoal da Chefia do Poder Legislativo, a quem deve diretamente se
reportar, informando, aconselhando e auxiliando aquele no desempenho de suas funções, com os seguintes encargos: acompanhar
os trabalhos jurídicos da Câmara Municipal, sem poder de decisão
relevante sobre assuntos jurídicos, parlamentares e políticos; executar tarefas correlatas no âmbito de suas atribuições e demais
atividades atribuídas pela Presidência da Câmara; sugerir ao Presidente da Câmara medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público; propiciar ao Chefe do Poder Legislativo uma visão

prospectiva da totalidade da organização e do ambiente em que
atua; zelar pela relação de comprometimento e confiança perante
seu superior; supervisionar a execução dos assuntos jurídicos pelo
Departamento Jurídico, avaliando a execução das atividades, mantendo a Autoridade nomeante informada; comparecer às Sessões
Plenárias; comparecer às audiências públicas, quando solicitado,
auxiliando e orientando a Autoridade nomeante conforme suas diretrizes políticas; proporcionar ao Chefe do Poder legislativo uma
visão prospectiva da totalidade da organização e do ambiente em
que atua; avaliar juntamente com a Autoridade nomeante o planejamento das políticas públicas e a boa gestão pública dos projetos políticos municipais, bem como seus resultados políticos para
o Município; acompanhar a Autoridade nomeante na interlocução
política com o Poder Executivo, quando solicitado.
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na presente data, após sua publicação no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 25 de setembro de 2019
Francisco Barreto de Monte Neto
Presidente da Câmara		

Sérgio Luiz Fernandes
Vice-Presidente

Adalgisa Lopes Ward		
1ª Secretária
		

Flávio Eduardo Zandoná
2º Secretário

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

CONVOCAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 102/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas
nas CI nº 544056/19-SMS, CONVOCA, classificados do Concurso
Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018,
de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no
Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de MONITOR, a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos 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
20º		
GISLAINE ZAMONELLI
Estância Turística de Avaré, aos 27 de Setembro de 2019
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
DENOMINAÇÃO
MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 127/2010)
Compreende em executar tarefas sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, garantindo seu bem-estar, adaptação
e desenvolvimento físico e mental, bem como monitorar jovens e
adultos em unidades escolares, ou de desenvolvimento de programas
sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO - (L.C. 126/2010) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO
Saúde- Residência Terapêutica
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 – conclusão de Ensino Fundamental Completo
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
Declaração 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 103/2019

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na
Ci 536063/2019-SMS e desistência do 08º classificado, convoca os
classificados do Concurso Publico 001/2019, homologado através
do Decreto nº 5494/2019, de 24 de Maio de 2019, publicado em 24
de Maio de 2019, no Semanário Oficial, para o emprego público
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF VIII DR JOÃO
CARVALHO- SANTA ELIZABETH, a comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
no Departamento de Recursos Humanos 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, exames médicos e entrega da documentação exigida
para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente
posterior.
Classificação
Nome
10º		
VINICIUS AUGUSTO CARVALHO
Estância Turística de Avaré, aos 27 de Setembro de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
ATRIBUIÇÃO
Executa atividades de prevenção de doenças
e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Lei nº
11.350 de 05/10/2006
REQUISITO
(L.C. Nº 234/2018) Ensino Médio completo - residir na área da
comunidade em que atuar desde a data da publicação do Edital do
Concurso nº 01/2019:
Rua Dona Lolita (do nº 20 ao 60), Avenida Emilio Figueiredo (do nº
11 ao 401), Rua João Roberto Kernbeins (do nº 30 ao 100), Rua
Miguel Chibani (do 20 ao 160), Rua Seme Jubran (do 41 ao 160),
Rua Waldemar Lopes Peres (do 21 ao 170), Avenida Salim Antonio
Curiati (acima do nº 1300), Avenida Paranapanema (do 1791 ao
1881), Rua Alfredo Carvalho, Rua Avelino Fernandes, Rua Antonio
Prata, Rua Ammos Contrucci, Rua Antonio Cruz, Rua Anhanguera, Rua Arminda Giraldi Bertolaccini, Rua Abilio J. Curto, Rua Caio
Ferreira, Rua Decio Milanezzi, Rua Djalma Noronha, Rua Deolindo Pereira, Rua Eurico Dias Batista, Rua Fuad Jubran, Rua Fanny
Nader Abad, Rua Fernando Antonio Tamassia, Rua José Miguel
Paixão, Rua Jordão R. Gonçalves, Rua Juliana Alves Esteves, Rua
Luiz Zanella, Rua Mato Groso (acima do nº 3600), Rua Maio Milanello, Rua Pedro Fusco (Fabio Luiz Daffara), Rua Prudente de Moraes, Rua Prof. Macambira, Rua Prof. Zaira Trench, Rua Rodrigues
Alves, Rua Saul Bertolaccini, Rua Soldado Antunes Arruda, Rua
Tonico Boava (acima do nº 880), Travessa Barrocão, Rua Zico de
Castro (acima nº 356), Travessa Coronel Magaldi.
CARGA HORÁRIA 40 (Quarenta) horas semanais / 08 (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO
USF VIII DR JOÃO CARVALHOSANTA ELIZABETH
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)- comprovação
de residir na área de abrangência desde a data do edital nº 01/2019
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
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 (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
Declaração 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
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INEDITORIAIS
Cancelamento do
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, Leonardo do Espírito Santo, Presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, por
meio deste edital, venho comunicar todos os servidores filiados da
cidade de Avaré e Arandu, que a Assembléia Geral Extraordinária
que iria acontecer no próximo dia 28 de Setembro de 2019, sábado
(1ª chamada às 10:00h e 2ª chamada às 11:00h) na sede da entidade, localizada na Rua Bahia, nº 1550, Centro – Avaré, não será
mais realizada, foi cancelado.
LEONARDO DO ESPIRITO SANTO
Presidente

Extrato de anulação de Licitação
Concorrência Pública nº FREA-001/2019-CP
A Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, informa que o Processo Licitatório nº FREA-001/2019, modalidade Concorrência Pública, tipo maior lance ou oferta, foi ANULADO com fundamento no
art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, cuja justificativa, devidamente
fundamentada, se encontra acostada aos autos do referido processo. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão
Permanente de Licitações da FREA, situada na Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Centro, Avaré/SP.
Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2019.
Claudia Regina Carbonera Marioto
Presidente CPL/FREA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Nº 03-19

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03-19, a ser realizada no dia 30/09/19 (trinta de
setembro, segunda-feira), na sede da AREA, à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 18h30, com a presença
mínima de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que
não puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente.
A reunião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a
palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2 Aprovação da ata da RO n.º 05/2019; As atas da RE 02/2019 e
RO 06/2019, foram aprovadas no mesmo dia da reunião.
2.3 Eleição da Diretoria (presidente, vice, secretário e secretário
adjunto)
2.4) Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 20 de setembro de 2019.
Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA
Ricardo Sgarbi Augusto
Secretário Executivo
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JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de gerenciamento do Projeto “Viva o Largo
São João” e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para proporcionar lazer aos munícipes e turistas.
Fornecedor: Bonaide Ruy de Oliveira
Empenho(s): 6992/2019
Valor: R$ 17.118,00
Avaré, 27 de setembro de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de pintura, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Cultura.
Fornecedor: Depósito de Tintas Avaré Ltda Epp
Empenho(s): 2347, 2348/2019
Valor: R$ 6.780,41
Avaré, 27 de setembro de 2019
DIEGO BERALDO
Secretário Municipal de Cultura

PORTARIA
Portaria nº 9.922, de 25 de Setembro de 2019.
(Dispõe sobre enquadramento e/ou reenquadramento
dos Profissionais da Educação Básica.)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando, o disposto
nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
nº 216, de 03 de maio de 2016,
E S T A D O publicada
D E S Ã O P A U LO em 07 de maio de 2016,
no Semanário Oficial
nº 770 de 07/05/2016;
Portaria nº 9.922, de 25 de Setembro de 2019.
(Dispõe
sobre
enquadramento e/oucomprobatórios
reenquadramento
Considerando, a análise
dos
documentos
exigidos
dos Profissionais da Educação Básica.)
para o enquadramento e/ou reenquadramento;
JOSELYR
BENEDITO DA
COSTA
SILVESTRE,
Prefeito da Estância
Turística às
Considerando
a pertinência
dos
títulos
ou diplomas
vinculados
de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
atribuições do
cargo eo disposto
ao campo
de22 atuação;
Considerando,
nos artigos
e 23 da Lei Complementar nº 216, de 03 de
maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016, no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando
o relatório
final dos
emitido
pelacomprobatórios
Comissãoexigidos
de Gestão
Considerando,
a análise
documentos
para o de
enquadramento
e/ou reenquadramento;
Carreiras
e Remuneração
da Educação Básica,
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às atribuições do
RESOLVE:
cargo e ao campo de atuação;
Considerando ao implantação
relatório final emitido
Comissão dedo
Gestão
de Carreiras
e
ArtigoRemuneração
1º - Autorizar
dapela
alteração
Nível,
mantenda Educação Básica,
RESOLVE:
do-se o Grau
no valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica
abaixo
discriminados
a partir
do dia
01 deo Grau
outubro
Artigo
1º - Autorizar
a implantação da alteração
do Nível,
mantendo-se
no
valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica abaixo discriminados a partir do
de 2019.
dia 01 de outubro de 2019.

MAT

NOME

CARGO

9645

ADRIANA NOHARA

PEB I

9801

ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA

PEB II

9811

ANA LAURA DOMICIANO SILVESTRE
VILHENA

PEB I

9804

ANA PAULA PEREIRA PANCIONI

PEB I

9805

ANDREA CRISTINA ROSA AVELLAR

PEB I

8201

FABIANA APARECIDA CYRINO ZEQUI

PEB I

9795

FABIANA ISABEL NASCIMENTO
BATISTA

PEB I

9648

JOSIANE DA SILVA

9819

LUCILENE FERREIRA BRASILIO

PEB I

9407

MICHELLE CAROLINE PASCHOALIN
LOYOLA MATIAS

PEB I

9806

MARIA ROSANA ALVES DA CUNHA

PEB I

9808

PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES
MANHEZ

ADI

ADI

TÍTULO
PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO

GRAU

Nível para
enquadramento

A

III

A

II

A

III

PÓS-GRADUAÇÃO

A

III

PÓS-GRADUAÇÃO

A

III

A

III

A

III

A

III

A

III

A

III

PÓS-GRADUAÇÃO

A

III

PEDAGOGIA

A

II

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO

PRAÇA
JUCA NOVAES, Nº
1.169, CENTRO,
SP, CEPna
18.705-900,
TEL.:da
(14) 3711-2507
Artigo 2º - Esta
Portaria
entra
emAVARÉ,
vigor
data
sua publicação.
SECRETARIADEGABINETE@AVARE.SP.GOV.BR
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de Setembro de 2019.

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 fornecimento de
material de pintura, tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária para inauguração da Biblioteca Braille e sala da
Assistência Social.
Fornecedor: Depósito de Tintas Avaré Ltda Epp
Empenho(s): 4416/2019
Valor: R$ 598,00
Avaré, 27 de setembro de 2019
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material de pintura, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Esportes.
Fornecedor: Depósito de Tintas Avaré Ltda Epp
Empenho(s): 4417, 11245, 12975/2019
Valor: R$ 19.408,35
Avaré, 27 de setembro de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material hospitalar, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento
de pacientes de mandado judicial.
Fornecedor: Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.
Empenho(s): 9242/2019
Valor: R$ 4.669,20
Avaré, 26 de setembro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material descartável, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento
da demanda do Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: S. V. Braga Importadora
Empenho(s): 8408, 9331/2019
Valor: R$ 5.572,35
Avaré, 26 de setembro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de botijões de gás P45, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento
de Escolas e CEIs do Município.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcinelli Rocha EPP
Empenho(s): 157/2019
Valor: R$ 4.858,00
Avaré, 26 de setembro de 2019
JOSIANE AP. LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de aquisição de óculos, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para atendimento de pacientes cadastrados conforme avalização social.
Fornecedor: Ultralicit Comércio de Equipamentos Eireli
Empenho(s): 7010 e 9541/2019
Valor: R$ 1.451,28
Avaré, 26 de setembro de 2019
ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

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

173/19 - R.ABDALLA HASPANI, 05-30.777-PCO-SONORIZAÇÃO
174/19 - R.GETULIO VARGAS, 78 - 5.007.002-000 - NBS - SONORIZAÇÃO
175/19 - R.JOSE ALARCÃO, 86 - 4.417.008-000 - SRR - SONORIZAÇÃO
NOTIFICAÇÕES :
1728/19 - AV.DR.MIGUEL COUTINHO, 99-I.010.016-000-HACT-CALÇADA
1729/19 - R.D.CONCEIÇÃO L.PEREIRA,709 -I.004.013-000-JDC-CALÇADA
1730/19 - R.D.CONCEIÇÃO L.PEREIRA, 260-I.009.001-000-ES-CALÇADA
1731/19 - R.JACY COUTINHO,410-I.012.016-000-JD-MURO
1732/19 - R.DICO MERCADANTE-I.011.034-000-EAS-MURO E CALÇADA
1733/19 - R.DICO MERCADANTE,285-I.013.025-000-DCS-CALÇADA
1738/19 - R.OSWALDO CRUZ-5.060.020-000-RAH-LIMPEZA E CALÇADA
1739/19 - R.OSWALDO CRUZ-5.060.006-000-NFS-LIMPEZA/ENTULHO
1748/19 - R.TEJUPÁ-5.053.018-000-JAG-LIMPEZA
1753/19 - R.ITAPORANGA-5.051.004-000-RMF-LIMPEZA/CALÇADA
1754/19 - R. ITABERÁ-5.069.007-000-JDP-LIMPEZA
1775/19 - R.DORIVAL VICENTINI-5.170.032-000-SMS-LIMPEZA
1776/19 - R.D.LOLITA-3.273.041-000-ELP-LIMPEZA CALÇADA
1778/19 - R.SÃO MANOEL-5.001.008-000-APA-LIMPEZA/MURO/CALÇ.
1779/19 - R.SAO MANOEL-5.001.009-000-APA-LIMPEZA/MURO/CALÇ.
1780/19 - AV.GETULIO VARGAS-5.003.004/05-APA-LIMPEZA
1781/19 - AV.GETULIO VARGAS-5.025.001-000-GN-LIMPEZA/CALÇADA
1783/19 - AV.BRASILIA-5.027.010-000-EB-LIMPEZA
1785/19 - AV.BRASILIA-5.028.001-000-APA-CALÇADA
1786/19 - AV.BRASILIA-5.025.009-000-FPS-CALÇADA
1787/19 - AV.BRASILIA-5.016.002-000-IDP-CALÇADA
1788/19 - R.ELZA MOREIRA-5.014.012-000-APA-LIMPEZA/M/CALÇ.
1791/19 - R.FERNANDO COSTA-5.025.008-000-AFB-LIMPEZA
1792/19 - R.DIAS CINTRA-5.028.011-000-JB-MURO/CALÇADA
1793/19 - R.CARVALHO PINTO-5.035.003/18-ES-CALÇADA
1795/19 - R.CARVALHO PINTO-5.011/13-APA-LIMPEZA/M/CALÇ.
1796/19 - R.CARVALHO PINTO-5.034.006-000-APA-MURO E CALÇADA
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LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

III REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/19
PROCESSO Nº. 144/19
Objeto: Contratação de empresa para realização de exames médicos de diagnóstico - espirometria, conforme edital.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2019 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 31 de outubro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2.019 – Érica Marin Henrique
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 016/19
PROCESSO Nº. 215/19
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para reforma do Mercadão Municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 01 de novembro de 2019 às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de novembro de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2.019 – Érica Marin Henrique
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/19 – PROCESSO Nº. 263/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de
coleta para o Programa Estadual Pró Água – Vigilância Sanitária
Recebimento das Propostas: 07 de Outubro de 2.019 das 10 horas
até 16 de Outubro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de Outubro de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 16 de Outubro de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnetlicitacoes.com.br –
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de Setembro de 2.019
– Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/19 – PROCESSO Nº. 264/19
COM RESERVA DE COTA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material elétrico e câmeras de segurança para todas as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 10 de outubro de 2.019 das 10 horas
até 22 de outubro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2.019 das 08h30min às
10h30min
Início da Sessão: 22 de outubro de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bbmnetlicitacoes.com.br –
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de outubro de 2.019
– Olga Mitiko Hata – Pregoeira.
TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 442/19 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/19 – PROCESSO Nº. 260/19
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, fica
alterado o edital do Pregão Presencial 111/19 – Processo 260/19, nos
moldes a serem conferidos através do site www.avare.sp.gov.br.
Data de Encerramento: 10 de outubro de 2.019 das 14h30min às
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de outubro de 2.019 às 15 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, 27 de setembro de 2.019 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Fabiano Crivelli de Ávila – 1º Sargento do Corpo de Bombeiros da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA,
objetivando a aquisição de caminhão de combate a incêndio do
tipo auto bomba para o Corpo de Bombeiros de Avaré, relativa ao
Pregão Presencial nº. 100/19 – Processo nº. 225/19. Homologado
em: 17/09/2019.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO EIRELI
ME, objetivando a contratação de empresa para dedetização de todas as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação,
relativa ao Pregão Presencial nº. 101/19 – Processo nº. 226/19.
Homologado em: 18/09/2019.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 100/19 – Processo nº. 225/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES
LTDA
Objeto: Aquisição de caminhão de combate a incêndio do tipo auto
bomba para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Valor Global: R$ 719.909,00 (setecentos e dezenove mil novecentos e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/09/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº. 101/19 – Processo nº. 226/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa para dedetização de todas as unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/09/2019

TERMO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/19 – PROCESSO Nº 199/19 (Contrato n° 251/19), fica aditado o valor total de R$ 1.936,55 (hum mil,
novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com
a empresa E. J. CASTILHO & CIA LTDA EPP, o que corresponde
a aproximadamente 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento) do total do contrato, o que objetiva a prestação de serviços de
elaboração do projeto técnico de prevenção e combate a incêndios
para o AVCB do CSU (Centro Social Urbano) – (lote 01) e prestação de serviços diversos para renovação do AVCB do Ginásio Kim
Negrão. Assinatura do Termo de Aditivo: 26/09/2.019.

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 039/17 – PROCESSO N° 209/17
(Contrato n° 189/17)
Considerando Comunicação Interna nº 541680 encaminhada pela
Secretaria Municipal da Saúde, fica alterada a Cláusula Terceira do
contrato, conforme descrito abaixo:
Onde se lia:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a presente prorrogação será empenhada dentro da
seguinte dotação orçamentária:
07.01.10.302.1013.2549.3.3.90.36.00.735 – R$ 41.091,69 (quarenta e um mil, noventa e um reais e sessenta e nove centavos);
3.1. As despesas decorrentes do ano seguinte correrão por conta de dotação orçamentária consignada na Lei do Orçamento do
Exercício de 2020, expedida pela Secretaria Municipal da Saúde
com autorização do Departamento de Contabilidade, sendo de
responsabilidade da Secretaria solicitante encaminhar ao Departamento de Licitações a reserva orçamentária para complementar
o presente contrato, o valor de R$ 30.372,15 (trinta mil, trezentos e
setenta e dois reais e quinze centavos).
Agora se leia:
(…) CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a presente prorrogação será empenhada dentro da
seguinte dotação orçamentária:
07.01.10.302.1013.2549.3.3.90.36.00.736 – R$ 29.776,60 (vinte e
nove mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos);
3.1. As despesas decorrentes do ano seguinte correrão por conta de dotação orçamentária consignada na Lei do Orçamento do Exercício de 2020,
expedida pela Secretaria Municipal da Saúde com autorização do Departamento de Contabilidade, sendo de responsabilidade da Secretaria solicitante encaminhar ao Departamento de Licitações a reserva orçamentária para complementar o presente contrato, o valor de R$ 30.372,13 (trinta
mil, trezentos e setenta e dois reais e treze centavos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/18 – PROCESSO Nº 313/18
(Contrato nº 380/18)
Considerando o contrato social da empresa GRIZZO & GRIZZO
S/S LTDA, os atos praticados por este setor assinado pelo Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré – Estado de
São Paulo, neste ato representado conforme delegação de competência fixado pelo Decreto Municipal n° 4.813/2.017 e pela empresa
deverão ser rerratificados da seguinte maneira.

Onde se lia:
(…) GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, cadastrada no CNPJ sob o
número 08.194.100/0001-08, com sede na Rua de Setembro, n°
867 – Bairro Centro – Itaí/SP – CEP 18.730-000 (…)
Agora se leia:
(…) I GRIZZO & GRIZZO S/S LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 08.194.100/0001-08, com sede na Rua Sérgio Bernadino, n°
1.175 – Sala 01 – Bairro Centro – Avaré/SP – CEP 18.700-120 (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 25 de setembro de 2.019

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 141/16 – PROCESSO N° 374/16 (Contrato n°
380/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e os senhores MARIA CRISTINA LEMOS CURIATI e PAULO SALIM ANTÔNIO CURIATI, objetivando a locação de imóvel situado
a Rua Santa Catarina, nº 781 – Bairro Jardim Santa Cruz – Avaré,
para a instalação do Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral de Avaré, com prorrogação do prazo até 16 de outubro de 2.020, no valor
global de R$ 33.705,11 (trinta e três mil, setecentos e cinco reais
e onze centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal
da Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 074/18 – PROCESSO Nº 387/18 (Contrato nº
361/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa ALVES & BATISTA ALARMES LTDA ME, objetivando
o serviço de monitoramento (alarme) 24 horas na Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com prorrogação de
prazo até 25 de setembro de 2.020, no valor global de R$ 696,00
(Seiscentos e noventa e seis reais). Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/18 – PROCESSO Nº 414/18 (Contrato nº 391/18),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa AGÊNCIA 6 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
LTDA ME, objetivando a prestação de serviços de desenvolvimento
e suporte na área de programação de web sites para o Município,
com prorrogação de prazo até 24 de setembro de 2.020, no valor
global de R$ 7.654,80 (Sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Carla Cristina Massaro Flores – Secretária
Municipal da Comunicação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 029/19 – PROCESSO Nº. 233/19, objetivando a contratação de empresa para prestar serviços de desenvolvimento de
suporte na área de programação de web sites para o Município de
Avaré/SP, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 20/09/2019. Carla Cristina Massaro Flores – Secretária
Municipal da Comunicação da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 073/19 – PROCESSO Nº. 172/19, objetivando a contratação de
empresa especializada em serviços voltados à implantação de sistema pedagógico de ensino de Educação Infantil, conforme preceitua o
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal. Revogada em: 26/09/2019. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/19 – PROCESSO Nº. 201/19, objetivando a Contratação de empresa especializada, legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL,
para a prestação de serviços de telefonia originados de Telefone
Móvel Pessoal – SMP para voz, dados com acesso à internet sem
fio, SMS com fornecimento de modens e aparelhos e demais condições, de acordo com o “caput” do artigo 49 da Lei nº 8.666/93.
Revogado em: 25/09/2.019. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/19 – PROCESSO Nº. 208/19, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação,
no setor de Tecnologia da Informação, de locação de conexão em
fibra óptica para interligação de determinados pontos da Prefeitura
e manutenção dos mesmos, a fim de transportar os dados do link
dedicado de internet e servidores através do serviço de Lan-to-Lan,
de acordo com o “caput” do artigo 49 da Lei nº 8.666/93. Revogado
em: 23/09/2.019. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal
de Administração da Estância Turística de Avaré.
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DEMONSTRATIVOS

continua na página 13
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ESPORTES

Competições movimentam
Avaré neste domingo, 29
Futsal e karatê estão entre
os eventos com entrada
gratuita promovidos pela
Secretaria de Esportes e Lazer
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME)
promove uma série de eventos neste domingo, 29,
que vai movimentar a Estância Turística de Avaré. Futsal, xadrez e karatê estão entre as opções.
Com entrada franca, o 3° Torneio de Futsal Feminino sub-20 tem início às 9 horas no Ginásio Poliesportivo do Instituto Federal (IFSP).
Além dos avareenses, atletas de Pederneiras,
Tietê, Itaí, Conchas, Botucatu e Capivari participam
da competição.
Assim como nas edições anteriores, a SEME vai
homenagear um importante esportista da cidade.
O laureado da vez é o professor Alex Pereira Alves,
que dá aulas de Educação Física em várias instituições de ensino.
Outra opção é o 1º Festival Intermunicipal de
Karatê com início programado para 9 horas no Ginásio Municipal “Tico do Manolo”, na Brabância.

Competidores de Bernardino de Campos,
Avaré, Arandu, Itapeva, Itaí, Fartura e Barra Bonita estarão no evento que também tem entrada franca.
O festival é voltado para caratecas de 5 anos a
15 anos, divididos por categorias e graduação. Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada
modalidade.
As finais da Copa Bugrinho de Futsal acontecem a partir das 8h30min no Ginásio Municipal
“Kim Negrão”.
Aberto ao público, o evento organizado pela
SEME homenageia o técnico Benedito da Silva, o
popular Bugrinho, esportista que atuou na promoção de torneios de futsal por mais de 30 anos.
A etapa, que aconteceria no dia 14, foi transferida por ocasião do falecimento do homenageado. Entram em campo os times Inter x Taguaí
(8h30min/sub-14), Inter x Taguaí (9 horas/sub-12),
AAA x Taguaí (9h40min/sub-10) e Inter x Avaré (10
horas/categoria sub-16).
Mais à tarde acontece o torneio de xadrez na
Escola Estadual “Matilde Vieira”. A terceira etapa
do “Circuito Pedro Niergas Gallego” tem início às
14h30min.

EVENTO

A premiação e o regulamento do evento que
tem apoio da SEME podem ser conferidos no endereço www.xadrezavareense.com.br.

Pescaria no lago da Brabância acontece neste final de semana
Aberto ao público, evento que começa
no sábado, 28, integra comemorações
do aniversário de Avaré
A Prefeitura de Avaré promove neste sábado, 28, a
partir das 7 horas, mais uma edição da Pescaria no Lago
da Brabância. A atividade segue durante todo o final de
semana.
Voltado para toda a família, o tradicional evento no açude
“Bertha Bannwart” é aberto ao público. Três toneladas de tilápia foram soltas na tarde de quinta-feira, 27.
Realização da Secretaria Municipal de Turismo em parceria
com o Meio Ambiente, a atração integra as comemorações
do 158º aniversário da Estância Turística de Avaré.
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SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho beneficia
410 famílias em Avaré
Edição encerrada no
domingo, 22, arrecadou
mais de 25 mil peças
O Fundo Social de Solidariedade encerrou no domingo, 22, a edição 2019 da Campanha do Agasalho.
A ação iniciada em maio arrecadou 25.148 mil
peças, as quais beneficiaram 410 famílias assistidas
pela entidade.
Além de comemorar o resultado, a equipe do
Fundo Social destacou a importância da participação dos parceiros.
“Agradecemos aos locais que disponibilizaram
espaço para a instalação das caixas de coleta e assim contribuíram para o atendimento de várias famílias carentes”, afirmou a coordenação do órgão.
Foram parceiros desta edição as seguintes instituições: Auto Posto Bizungão, Júnior Bizunga
e Bizunguinha, Biblioteca Municipal, CPFL-Santa Cruz, Delegacia Seccional de Polícia, Delegacia
de Investigações Gerais (DIG), Diretoria de Ensino,
escolas estaduais “Coronel João Cruz”, “Benê de
Andrade”, “Dona Cota Leonel”, “Dr. Paulo Araújo
Novaes” e “Prof. Celso Ferreira da Silva”, ETEC “Prof.
Fausto Mazzola”, EMEB “Maneco Dionísio”, Motofic, Perfumaria Sumirê, Casas Pernambucanas,

Cybelar, Poupatempo, Sabesp, Secretaria Municipal de Educação, supermercados Jaú Serve, Nicolau Max, Paulistão, Pinheirão Super e Saladão, Tem
Tudo Shopping, Tiro de Guerra, Unimed, Via Marconi, Volkswagen, 53º Batalhão da Polícia Militar
e 1ª Companhia da PM, Toyota, Hyundai, Proeste,

FUNDO SOCIAL

Maré Shopping, Academia Ct Lionteam, Paço Municipal, Centro Administrativo, Academia Corpo e
Saúde, Casas Bahia e o Corpo de Bombeiros.
O Fundo Social de Solidariedade atende na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1578. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (14) 3731-2658.

Plantão cadastra crianças para
recebimento de brinquedo na Festa de Natal
Atendimento a pais e responsáveis
acontece no sábado, 5 de outubro,
das 8 às 12 horas
O Fundo Social de Solidariedade fará um plantão no sábado, 5 de outubro, para cadastrar crianças que vão participar da Festa de Natal.
O evento que acontece em dezembro é voltado
para pequenos de 0 a 11 anos. O procedimento é
necessário para o recebimento do brinquedo.
Das 8 às 12 horas, pais ou responsáveis poderão

formalizar a participação dos filhos junto ao órgão.
É necessário apresentar RG e CPF, além de RG ou
certidão de nascimento do dependente e comprovante de endereço atualizado.
Atrações - A inscrição termina no dia 11 de
outubro. A edição do ano passado contou com a
presença do Papai Noel, além da distribuição de
doces e refrigerantes. A organização vai divulgar
mais detalhes sobre o evento em breve.
O Fundo Social de Solidariedade atende na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1578. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (14) 3731-2658.
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Refis dá desconto de até
100% sobre multas e juros
Benefício varia de acordo
com o número de parcelas;
adesão pode ser feita até
29 de novembro
O contribuinte que deseja promover a regularização de tributos municipais pode obter descontos
de até 100% sobre multas e juros.
É o que prevê o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) que será implementado a partir de segunda-feira, 30, pela Prefeitura da Estância Turística
de Avaré. A medida vale para débitos inscritos na
dívida ativa gerados até 31 de dezembro de 2018.
O benefício varia de acordo com o número de parcelas. Se o munícipe parcelar a dívida em seis vezes,
por exemplo, o desconto sobre multas e juros é 40%.
Quem optar por quitar o débito em cinco, quatro, três
ou duas parcelas pode obter descontos de 50%, 60%,
70% e 80% sobre multas e juros, respectivamente.
Já o contribuinte que quitar a dívida à vista consegue desconto de 100% sobre multas e juros. A
adesão ao Refis pode ser feita até o próximo dia 29
de novembro.

EVENTO

Estimacão traz concurso de cães e outras atrações para Avaré
Evento gratuito voltado para
famílias e animais de estimação
acontece neste domingo, 29, no
parque da Emapa
Concurso de cães, orientação veterinária e
show de adestramento são algumas das atrações
do Estimacão que acontece neste domingo, 29 de
setembro, das 9 às 13 horas, no Parque de Exposições “Fernando Cruz Pimentel”, nome oficial do
recinto da Emapa.
Voltado para famílias e seus animais de estimação e com entrada gratuita, o evento promovido

pela TV TEM conta com o patrocínio da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e da Special Dog.
Além de muita diversão, o público também vai
poder conferir o Espaço Criança e o estande para
adoção de animais. A organização recomenda o
uso de focinheira. A edição tem o apoio da Santo
André Alimentos e SICOOB CREDICERIPA.
Campanha
Os visitantes podem contribuir levando 1
quilo de alimento não perecível (exceto sal e
açúcar) ou ração animal para a Campanha Bem
Legal desenvolvida pela emissora afiliada à
Rede Globo.
O Parque “Fernando Cruz Pimentel” fica na Avenida “Governador Mário Covas”, no Distrito Industrial.
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Banco do Povo anuncia
ampliação na linha de crédito
Órgão que oferece microcrédito a
empreendedores formais e informais
também abriu renegociação de contratos
O Banco do Povo ampliou para R$
21 mil a linha de crédito voltada para
pessoas físicas (empreendedores informais) e Microempreendedor Individual (MEI).
Já para Microempresa, LTDA, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (Eireli) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) o valor é de R$ 50 mil.
Todos os créditos solicitados são sujeitos à análise.
O Banco do Povo é um programa
de microcrédito desenvolvido pelo
Governo do Estado de São Paulo em
parcerias com as prefeituras que tem
a finalidade de gerar emprego e renda através da concessão de recursos
para empreendedores formais e informais.

“Atendemos pessoas que querem
investir e alavancar seu próprio negócio com juros baratos, acessíveis e parcelamentos que não prejudicam sua
empresa”, explica a agente de crédito
Bruna Pera.
A taxa de juros, que antes era
0,35% fixa, também mudou. Para empreendedores físicos a taxa é de 1%
ao mês e para empreendedores jurídicos a taxa passou a ser variável de
0,35% até 0,70% ao mês, baseado no
modelo de Rating Cliente e Cadastro
Positivo.
Renegociação
Outra mudança recente diz respeito à renegociação de dívidas. Clientes
com atraso acima de 60 dias podem
solicitar acordo para regularização.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Para pagamentos em parcela única (quitação) o desconto é de até 75%
nos juros e mora. Para parcelamentos
em até 18 meses, há desconto de até
50% nos juros e mora e para parcelamentos de 19 a 36 meses os descontos

chegam a 25% nos juros e mora.
Serviço
O Banco do Povo de Avaré atende na
Casa do Cidadão, que fica na Rua Bahia,
nº 1580. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone (14) 3732-6101.

Projeto discute segurança com moradores do campo
Em parceria com a Polícia Militar
(PM), a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento promoveu na
quinta-feira, 19, uma reunião sobre o
projeto “Vizinhança Solidária Rural”.
O encontro reuniu moradores
dos bairros dos Ventura, Jacutinga,
Ponte Alta e Pedra Preta. O objetivo
foi discutir medidas para garantir
mais segurança à zona rural.
Participaram da conversa o capitão Cagliari, comandante operacional da PM e responsável pelo
policiamento na área rural de Avaré,
o secretário de Agricultura, a vete-

rinária Adriana Ferraz e a equipe de
Patrulha Rural responsável pelo setor.
A interação e aproximação da
comunidade rural com a corporação e o cadastramento no programa
“Campo Seguro” também foram discutidos, além de orientações sobre a
transmissão de raiva por morcegos.
Serviço
Mais informações sobre o programa “Campo Seguro” podem ser
obtidas na Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, que fica na Rua Rio
Grande do Sul, nº 1810. O telefone é
o (14) 3711-2578.
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SAÚDE

Campanha de vacinação contra o
sarampo tem início em outubro
Crianças de 6 meses a 4 anos
e adultos de 20 a 29 anos
serão imunizados em etapas
diferentes
Considerando a incidência de surtos de sarampo e a gravidade dos casos, a Campanha Nacional
de Vacinação Contra o Sarampo vai acontecer em
duas etapas em 2019.
Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29
dias serão imunizadas entre 7 e 25 de outubro. O
Dia D, quando acontece a mobilização nacional,
acontece no sábado, 19.
Já adultos de 20 a 29 anos serão imunizados entre 18 a 30 de novembro. O sábado, 30, último dia
da etapa, também será reservado para o Dia D.
Ambos os grupos vão passar por avaliação da

LOCAIS DE VACINAÇÃO
Confira o endereço, o horário de atendimento
e o contato das salas de vacinação de Avaré.
UBS BRABÂNCIA
Praça Armando de Paula Assis, s/n
Das 07h30min às 11h e das 13h às 15h
Telefone: (14) 3733-2977

situação vacinal (análise da carteira de vacinação)
antes de receber a dose, conforme a recomendação do Ministério da Saúde.

Agentes comunitários iniciam
trabalho no Parque Santa Elizabeth

UBS VERA CRUZ
Rua Carmem Dias Faria, s/n
Das 8h às 11h e das 13h às 15h
Telefone: (14) 3733-2979
ESF VI “FLÁVIO CELSO NEGRÃO”
Avenida Getúlio Vargas, s/n
Das 8h às 11h30min e das 13h às 15 h
Telefone: (14) 3731-7418

Funcionários vão fazer
ligação entre necessidades
da população e unidade de
saúde
Cinco agentes comunitários iniciaram o trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF)
“Dr. João Carvalho” localizada no Parque Santa
Elizabeth.
Os funcionários vão fazer a ligação entre a população e a unidade de saúde, coletando dados e
fazendo o cadastramento de moradores e das necessidades de atenção médica de cada integrante
do domicílio.
Cada servidor fica responsável por uma área específica dentro do bairro. Portanto, é importante
que a população receba os funcionários, já que a
entrevista é importante para diagnosticar as neces-

UBS BONSUCESSO
Rua Musa, nº 2.654
Das 7h às 11h e das 13h às 15h
Telefone: (14) 3733-4604

ESF VII “JOÃO CARVALHO”
Rua Saul Bertolacini, s/n
Das 8h às 11h e das 13h às 15h
Obs: às sextas-feiras não há atendimento ao
público no período da tarde
Telefone para contato (14) 3732-0934
sidades dos usuários da rede.
A ESF “Dr. João Carvalho” está localizada na Rua
Saul Bertolaccini, s/nº, próximo à Capela Santa
Elizabeth. Outras informações pelo telefone (14)
3732-0934.

ESF IX “ROBERTO FELISBERTO”
Rua Delfina Lopes Peres, s/n
Telefone para contato (14) 5704-5484
Segunda, quarta e sexta-feira das 8h às 12h

