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Alessandro Rios Conforti

LEGISLATIVO
INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
15 de ABRIL de 2019
INDICAÇÕES

Francisco Barreto de Monte Neto-Presidente

-para que através do setor competente, providencie roçada em toda a extensão da Rua João de Matos Mendes, Bairro Alto da Colina II.
-para que através do setor competente, providencie a regularização da duplicidade ocorrida com o nome de duas ruas, qual seja, Rua Angelo Contrucci,
posto que ambas ficam em bairros diferentes, sendo uma próxima à Avenida
Nações Unidas e a outra no Royal Park, causando muita confusão aos moradores, tanto de uma, quanto da outra rua, pois os serviços de entrega geram
tremenda confusão e atrasos.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, para que notifique o proprietário do terreno existente na Avenida
Gilberto Filgueiras na frente do Auto Socorro Santo André, ao lado da Câmara Municipal, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico em
toda a extensão da Avenida Espanha.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação adequada
em todo Bairro Água Branca.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público
na Rua José B. Negrão/Bairro Vera Cruz em frente ao número 05.
-por meio do setor competente, para que disponibilize no Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré e nos jornais da cidade, os dias e horários
da coleta de lixo em todos os bairros da cidade. Que essa informação seja
disponibilizada diversas vezes até que a população memorize, para evitar
que os lixos fiquem dispersos nas calçadas por muito tempo, evitando assim,
que a cidade fique com aparência de mal cuidada.
-por meio do setor competente, para que execute capinação e limpeza na
área pública, localizada no fundo da CEI Jandira Pereira/Bairro Vera Cruz.
Considerando que, essa Vereadora esteve no dia 12/04/2019 no bairro e
verificou que a área está com mato alto e sem manutenção e conversando
com os moradores circunvizinhos, ficou sabendo da grande proliferação de
insetos e animais peçonhentos no local e os mesmos solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que providencie material de limpeza
para todas as CEIs (Creches) do Município.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de implantar
uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Costa Azul.
-por meio do setor competente, providencie limpeza na Área Verde da Prefeitura Municipal em frente da Praça da Família Vituri/Bairro Vera Cruz ao lado
da CEI José Maria Porto.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção em
todas as Praças e Áreas Verdes do Bairro São Rogério II. Considerando que,
essa Vereadora foi procurada por moradores do bairro que relatam a falta
de limpeza e manutenção nas Praças e Áreas Verdes, que da maneira em
que se encontram, existe um grande aumento na proliferação de insetos e
animais peçonhentos que entram em suas casas.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal n,]
332/1995, notifique o proprietário do terreno existe na Rua Eduardo Cané
Filho/Bairro São Rogério ao lado do número 297, para que realize limpeza e
manutenção constante no mesmo, pois está com mato alto como podemos
observar nas fotos em anexo.
-por meio do setor competente, para que realize capinação na Área Verde da
Rua Joaquim Arnês/Bairro Vera Cruz ao lado da CEI Jandira Pereira.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável
da rua José B. Negrão/Bairro Vera Cruz em frente ao número 376.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada de entulhos
descartados no passeio público da Rua Mato Grosso em frente ao número 576/Centro, pois os pedestres estão sendo obrigados a transitarem pelo
meio da rua. Dessa maneira correndo risco de sofrerem algum tipo de acidente, porque estamos falando de uma via de mão dupla.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito carroçável da Rua Nove de Julho em frente a Clínica Veterinária Barrinha nº 1032.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito
carroçável da Rua Santa Izabel, uma Travessa da Avenida Três Maria confluência com Rua Carmem Dias Faria/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável
da Rua Santos Rodrigues Alves ao lado da ETEC, pois existem muitos buracos atrapalham todos que por lá passam.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua São Felipe/
Bairro Vera Cruz ao lado do número 50, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público
da Rua São João Evangelista/Bairro Vera Cruz em frente ao número 110.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 332/1995,
notifique o proprietário do terreno existente na Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao
lado do número 884, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que instale Placas Informativas, proibindo o descarte de lixo, nos terrenos baldios do nosso Município.
-por meio do setor competente, para que realize um Trabalho de Conscientização aos avareenses para que as vagas de Deficientes e Idosos sejam
respeitadas.

-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA RUA ANANIAS PIRES NO BAIRRO BRABÂNCIA, onde existem
cerca de 20 buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA RUA MANOEL PRETO CARDOSO, DO NÚMERO 240 AO 299,
NO BAIRRO BRABÂNCIA, onde existem cerca de 20 buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA RUA MANOEL PRETO CARDOSO, DO NÚMERO 32 AO 140,
NO BAIRRO BRABÂNCIA, onde existem cerca de 15 buracos na pavimentação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA RUA ANANIAS PIRES, NO BAIRRO BRABÂNCIA, onde existem
cerca de 30 buracos na pavimentação asfáltica.

Antonio Angelo Cicirelli

-para que através do setor competente, providencie operação tapa buraco
na Rua São Marcos, defronte ao nº 58, no Bairro Três Marias, posto que os
referidos buracos vêm causando sérios transtornos aos usuários do local.
(com foto)

Jairo Alves de Azevedo

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie com urgência a reparação dos buracos em toda a extensão da Rua Bastilio Ovideo Tardivo, pois há inúmeros buracos nesta via.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie com urgência a reparação dos buracos em toda a extensão da Rua Ernesto Vendramini, pois há inúmeros buracos nesta via.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie com urgência a reparação dos buracos em toda a extensão da Rua
Martha Rocha e Rua Tres Corações – Ambas Jardim Bonsucesso , pois há
inúmeros buracos na referida via.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie com urgência a mudança do Ponto de Ônibus da Rua Waldomiro Dias
de Camargo pois o ponto está em frente a residência de um munícipe e está
interferindo na entrada da mesma.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie com urgência a pintura da faixa de pedestre defronte a Creche Adalgisa
Ward – localizada a Rua Cesario Felice, pois há grande fluxo de pedestres.

Roberto Araujo

-para que através do Departamento competente providencie a capinação
de mato alto no córrego que atravessa a Rua Rio de Janeiro, próximo aos
números 594 e 600. Tal pedido se faz necessário, pois está havendo a proliferação de bichos peçonhentos naquele local, podendo colocar em risco à
vida de pessoas que residem naquela redondeza. Segue em anexo, fotos
do citado local.
-para que através do Departamento competente providencie o conserto de
um buraco existente na Rua Paulo Fogaça, defronte ao número 147, no bairro: “Santa Mônica, visto que o referido buraco vem causando transtornos ao
morador para entrar e sair com o veículo da sua garagem. Segue em anexo
foto do citado local.

REQUERIMENTOS

Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor SILVIO CESAR TOMAZ MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor VALDIR GREGORIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento da Senhora MASSAKO OKAZAKI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor ANTONIO FERNANDES VONA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor JOÃO SILVESTRE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor JOAQUIM JUVENIL PEDRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento da Senhora MARIA DONIZETE RAMOS FOGAÇA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
falecimento do Senhor AGNALDO COUTINHO FILHO.
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Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre
para que informe esta Casa de Leis se existe algum projeto no sentido
de atendimento às mulheres vítimas de violência no município, já que foi
publicado pelo Jornal A Comarca o altíssimo índice de violência contra as
mulheres em nossa cidade. Requeiro ainda, em caso positivo, que seja encaminhado o número de mulheres que estão sendo atendidas e qual o setor
competente que está realizando tais atendimentos.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora Alice Rodrigues Gomes, ocorrido em Avaré,
no dia 09 de abril 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 seus
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filhos Lourival, Vera, Rute, Ariovaldo, na Rua Amazonas, nº 1245 – Bairro:
Centro, Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretária Municipal da Educação Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros, para que
encaminhe a esta Casa de Leis os Ofícios expedidos, atas e pareceres do
Conselho Municipal da Educação. Considerando que, essa Vereadora quer
verificar os Ofícios, Atas e Pareceres do Conselho para poder acompanhar
tudo o que acontece com a Educação do nosso Município.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretária Municipal da
Educação Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros, solicito para que seja enviado a esta Casa de Leis os Ofícios expedidos, Atas e Pareceres do FUNDEB
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre,
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretária Municipal da
Educação Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros, para que encaminhe a esta
Casa de Leis a Nota Fiscal da Compra de Material de Limpeza, entregues nas CEIs
(Creches) e EMEB (Escolas) do Município no ano de 2017 e 2018.
-que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) e CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo),
para que realize análise da água do nosso Município. Requeiro, ainda que
seja enviado a esta Casa de leis no prazo de 60 (sessenta) dias.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário

-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para determine ao setor de Tributação e a Procuradoria Geral do Município, que os mesmos emitam no prazo
regimental de 15 (quinze) dias Certidão informando os casos de prescrição e
decadência tributária em desfavor do município nos últimos 05 (cinco) anos,
com valores individualizados por contribuinte e data.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística
de Avaré, Diego Beraldo, para que informe a esta casa de Leis, a parceria
que é realizada entre a Prefeitura e a Feira do Livro, se existe algum investimento por parte da Secretaria e se existe alguma contrapartida como repasse de valores para a Prefeitura ou alguma entidade da cidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde da Estância Turística
de Avaré, Roslindo Wilson Machado, para que encaminhe a esta Casa de
Leis informações de quantos profissionais da área farmacêutica atendem ao
Município e que envie explicações sobre a possível alteração de ter apenas
uma farmácia disponibilizada para atender a necessidade de toda a cidade e
bairros. JUSTIFICATIVA: Este vereador ao ler a notícia do jornal A Comarca
com as declarações do senhor secretário de saúde, se espantou com certas
alegações como: “que tem pessoas que andam dez, quinze quilômetros para
ir numa festa, por que não vai andar um pouco para retirar medicamentos? ”
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que envie a esta Casa de Leis, cópias dos contratos de cada uma das empresas prestadoras de serviços dos sistemas de software da Prefeitura que
estão sendo utilizados pelos setores, empresas estas vencedoras dos processos licitatórios.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para
que informe a esta Casa de Leis, o que está sendo feito para conter a erosão
na estrada que liga os bairros Vera Cruz e Ipiranga. JUSTIFICATIVA: Como
mostrou o jornal a Comarca e indignação de internautas moradores do bairro
Ipiranga que estão vendo suas casas correrem risco de desabamento.

Alessandro Rios Conforti

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré e o Conselho Municipal de Trânsito ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR 01“Alessandro Rios, com a abertura do Túnel
da Rua Alagoas, principalmente em horário de pico, o trânsito ficou muito
perigoso. Ficou difícil tanto para quem precisa entrar como sair do túnel.
Ali precisa de um semáforo para organizar o trânsito”. SOLICITAÇÃO DE
MORADOR 02“Alessandro Rios, a região onde foi aberto o túnel está mal
sinalizada, não tem placas e esses dias se formou enorme fila por falta de
sinalização.” Diante do exposto, solicito informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS IMEDIAÇÕES DO TÚNEL DA RUA ALAGOAS
VISANDO AVALIAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO
OU OUTRA MEDIDA QUE JULGAR NECESSÁRIA PARA MAIOR FLUIDEZ
E SEGURANÇA NO TRANSITO. Em tempo, após referida visita, solicito cópia do relatório conclusivo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: No último dia 09, estivemos reunidos com
participantes e administradores da ABQM no Parque de Exposições de Avaré que solicitaram melhorias nos banheiros com instalação de chuveiros, nas
ruas internas asfaltadas com operação tapa buracos e nas ruas internas de
terra com futura pavimentação. Ainda solicitaram uma solução para o barracão que se encontra sem telhado dentro do parque. Diante do exposto,
solicito informações se é possível REALIZAR VISITA TÉCNICA NO PARQUE
DE EXPOSIÇÕES DE AVARÉ VISANDO MELHORIAS NOS BANHEIROS,
RUAS E BARRACÃO QUE SE ENCONTRA SEM TELHADO.
-REQUEIRO que seja oficiado os responsáveis das empresas VIVO FIBRA,
NET-A, TV CABO MIX, LP NET, NET INFINITO, NET WAVES, SP NET, ONE
CENTER, CPFL e o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré ao que segue: Levando em consideração, os relatos feitos em reunião
pela equipe de manutenção de iluminação pública do município de Avaré,
onde supostamente alguns reatores dos postes de iluminação pública foram
encontrados virados, danificando-se com as águas das chuvas, solicitamos
gentilmente, a todas as empresas que utilizam os referidos postes, que INSTRUAM SUAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO NO SENTIDO DE EVITAR
QUE REATORES DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERMANEÇAM VIRADOS.

-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se existe algum PLANEJAMENTO
VISANDO A CONTINUIDADE DO ANEL VIÁRIO ENTORNO DE TODO
NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista que as obras de pavimentação que interligam os Bairros Água Branca, Vila Jardim, Vila Esperança e Vila Operária
foi denominada como “importante trecho que interligam os bairros da Zona
Sul e formam o anel viário de Avaré”.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré no sentido de informar se existe algum PLANEJAMENTO
TURÍSTICO VISANDO ATRAIR MAIS VISITANTES AO HORTO FLORESTAL DO NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista recente municipalização do
referido local.

Antonio Angelo Cicirelli

-que seja oficiado à Empresa Amêndola e Amêndola Software para que
responda a esta Casa de Leis se a mesma continua prestando serviços de
consulta no sistema de software à Prefeitura de Avaré, especialmente no
tocante às consultas ao cadastro de imóveis e em demais módulos. Requeiro
ainda, em caso positivo, que responda a prezada empresa se determinou à
prefeitura uma data para efetivar a migração do sistema e finalmente deixar
de prestar o serviço supracitado.
-que seja oficiado à SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - para que envie a esta Casa de Leis os valores referentes ao débito
do município de Avaré junto a esta companhia.

Ernesto Ferreira de Albuquerque

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr benedito Costa Silvestre,
para que determine ao setor de Tributação que encaminhe a esta Casa de
Leis, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, todos os Processo de Compensação Tributária do ano de 2017.
-considerando o disposto no Artigo nº 37, X da Constituição Federal; considerando o disposto no Artigo nº 115, XI da Constituição Estadual; considerando o disposto no Artigo 44, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 126/2010;
considerando que os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Avaré
não recebem reajuste e nem reposição inflacionária desde o ano de 2016;
que seja oficiado ao Ministério Público Estadual para que tome as medidas
cabíveis para garantia dos dispositivos normativos ofendidos.

Jairo Alves de Azevedo

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, que seja oficiado
ao Exmo. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito
Costa Silvestre,para que por meio do setor competente providencie a capinação do mato alto que cobre o leito do Córrego Água Branca localizado na
Praça Mário Lopes Peres na Avenida Dr. Lineu Prestes, bairro Vila Martins
II - férrea e corta as ruas (Amaral Pacheco/Bastos Cruz/ Rua Acre e Nove de
Julho). Vale salientar que o mato alto impede o fluxo das águas bem como o
acumulo de resíduos que culminam no transbordar do córrego, e a limpeza
seria para evitar transtornos maiores aos moradores circunvizinhos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO á equipe de Natação da (SEME/AAVJ)
ficou em terceiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista de
Maratonas Aquáticas, evento organizado pela Federação Aquática Paulista.
Realizada no último final de semana em São Sebastião, a segunda etapa
da competição reuniu os principais atletas de São Paulo. Após uma disputa
ponto a ponto, os avareenses comandados pelo professor Sandro Oliveira
da Cunha só ficaram atrás das equipes Círculo Militar e Espéria no ranking.
Resultados : Prova de 2,5 Km: Mateus Claro Garcia - 2º Lugar - Inf. 1, Nicholas G. Herrans - 4º Lugar - Inf. 2, Carlos Roberto Santos - 4º Lugar - Juv. 2,
Almir Gustavo Sorbo Martins - 1º Lugar - Master – A, Márcio Aguiar Foloni - 1º
Lugar - Master – D, Sérgio Luiz Ciamariconi - 2º Lugar - Master – D, Giovanni
José C. Capecci - 2º Lugar - Master – E, Carlos Eduardo B. Biazon - 3º Lugar - Master – E, Sandro Oliveira da Cunha - 2º Lugar - Master – F, Aristides
Garcia Filho - 3º Lugar - Master –F,
André Picasso - 2º Lugar - Master – G, Sérgio Roberto A. Silva - 2º Lugar
- Master – H, Silmara Maciel Rui - 2º Lugar - Master – D. Prova de 10 Km:
João Pedro Claro Garcia - 2º Lugar - Juv. 2, Leandro Pereira De Oliveira - 3º
Lugar – Junior, James Luciano C. Junior - 2º Lugar – Sênior, Jeison Ferreira
Alves - 1º Lugar - Master – A, Alexandre Bueno Landis - 1º Lugar - Master –
C, Muito Obrigado por sempre estarem representando nossa querida cidade
de Avaré.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE AGRADECIMENTO ao Presidente e Organizadores do 29º Congresso da ABQM
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, pelo total
êxito obtido na organização e realização, evento que está acontecendo no
Parque Fernando Cruz Pimentel na nossa querida cidade de Avaré.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado Sua Excelência o Sr. Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré-SP, para que por meio dosetor competente seja
feita a colocação de tambores de lixo na Caic – próximo ao Quiosque tendo
vista que esta tendo acumulo de lixo no referido local. Solicito ainda que seja
instalada placas no referido local pedindo a colaboração dos munícipes que
façam o depósito do lixo no local indicado.

de Saúde deixarão de distribuir medicamentos à população; considerando
que a referida notícia diz que a citada distribuição de medicamentos será
concentrada em um único local; requeiro a Vossa Excelência que reconsidere tal decisão posto que a mesma virá a causar sérios transtornos, principalmente a pais de crianças de colo e idosos.

Roberto Araujo

-REITERANDO o REQUERIMENTO deste parlamentar de nº 1.341/2018 (
cópia em anexo ), seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito
Costa Silvestre e o Setor de Fiscalização da municipalidade, a fim de que tomem providências com relação a dois veículos que utilizam diuturnamente a
via pública de estacionamento ( Rua América, altura do números 171 e 181,
no Bairro: “Brabância” ), tendo em vista que se trata de uma via pública de
tráfego intenso e referidos veículos vem causando transtornos aos moradores circunvizinhos e atrapalhando o fluxo de veículos naquele local, podendo
ocasionar, inclusive, acidentes. Segue em anexo fotos dos respectivos veículos, constando as placas dos mesmos para posterior identificação por parte
do setor de fiscalização.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor BENEDITO PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora MARIA HELENA BOSSETTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora NEUZA VILARINO RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora IVANI APARECIDA DE JESUS.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Vereador Presidente
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto
da licitação de que trata o Pregão Presencial 01/2019 – Processo
04/2019 – Registro de Preço 01/2019, que visa o registro de preços
para futura aquisição de material de consumo para utilização na
copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
HOMOLOGANDO para a empresa EMERSON LUIZ DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob nº 15.693.064/0001-92, com sede à Rua
José de Souza Mourão, nº 380, Bairro Águas do Vale Verde, Piraju/
SP, CEP 18.800-000, (item 16 – copo descartável para água; item
17 – guardanapo de papel; item 18 – papel toalha), no valor global
estimado de até R$ 3.202,00 (três mil, duzentos e dois reais), com
fornecimento até 31 de dezembro de 2019.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 10 de abril
de 2019.
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 02/2019

PROCESSO: 04/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2019 – Registro de Preço
nº 01/2019
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de
consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
EMPRESA VENCEDORA:
EMERSON LUIZ DA SILVA - ME (itens 16, 17 e 18), inscrita no
CNPJ sob nº 15.693.064/0001-92, com sede na Rua José de Souza Mourão, nº 380, Bairro Águas do Vale Verde, Piraju/SP, CEP
18.800-000, no valor global estimado de até R$ 3.202,00 (três mil
duzentos e dois reais).
VALIDADE DA ATA: até 31 de dezembro de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2019

Marialva Araujo de Souza Biazon

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
para que determine ao Secretário Municipal de esportes, Sr. Leonardo Ripoli,
que encaminhe a esta Casa de Leis a lista de todos os Diretores Técnicos
Desportivos e Assistentes Técnicos Desportivos lotados nesta secretaria, informando o número do CREF de cada um deles.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,
considerando matéria veiculada no Jornal A Comarca, Edição do dia 12 a 18
de abril de 2019; considerando que a matéria traz a notícia de que os Postos

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/2019

(Dispõe sobre declaração de licitação deserta (itens de 01 a 10 e 15)
do Processo Licitatório nº 04/2019 – Pregão Presencial nº 01/2019 –
Registro de Preços nº 01/2019 e adota outras providências)
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, PRESIDENTE DA
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
Considerando a deflagração do Processo 04/2019 – Pregão
01/2019 – Registro de Preço 01/2019 que tinha por finalidade o
Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo
para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré;
Considerando que no dia 14/03/2019 estava marcada a Sessão
Pública do pregão em epígrafe, o qual era composto por 18 itens;
Considerando que uma única empresa compareceu com proposta
apenas para os itens 11, 12, 13 e 14, que são os itens referentes às
águas em galão, fardo e copo;
Considerando que não tivemos a presença de licitantes interessados para fornecimento dos itens de 01 a 10 e de 15 a 18 descritos
no edital e a licitação foi considerada deserta para esses itens;
Considerando que o edital foi republicado nos mesmos moldes do
primeiro, porém somente para os itens desertos;
Considerando que em 09/04/2019 foi aberta a sessão de repetição
do certame e somente uma empresa compareceu com proposta
para fornecimento dos itens 16, 17 e 18;
Considerando que o Edital foi publicado no Diário Oficial, no Jornal
Sudoeste do Estado, Jornal Agora SP, Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, bem como no site e no átrio da Câmara de
Vereadores;
Considerando, também, que cópia do extrato do edital foi entregue
pessoalmente para 19 empresas locais do ramo, conforme comprovante de recebimento constante nos autos;
Considerando que várias foram as tentativas para busca da proposta mais vantajosa para a Administração, restando DESERTO o
certame para os itens de 01 a 10 e 15;
Considerando a faculdade preconizada no artigo 24, inciso V, da
Lei nº 8666/93;
Resolve,
Artigo 1º - Fica declarado como DESERTO o certame para os itens
de 01 a 10 e 15 de que trata o Pregão Presencial 01/2019 – Processo 04/2019 – Registro de Preço 01/2019, que visa o Registro
de Preços para futura aquisição de material de consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, pois, por duas vezes, nenhum interessado compareceu,
conforme atas lavradas pela Comissão.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 12 de abril
de 2019.
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
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.

ATO DA MESA Nº 0005/2019

(Dispõe sobre exoneração do Cargo em Comissão de Assessor
da Presidência e a nomeação da funcionária ANA VITÓRIA CORRÊA GUIMARÃES ao cargo em comissão de Assessor de Apoio
Legislativo da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré e
dá outras providências)
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 - Fica exonerada a funcionária ANA VITÓRIA CORRÊA GUIMARÃES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG
nº 49.220.709-4SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 381.688.22854, para o cargo “em comissão” de Assessor da Presidência da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, a partir de
01 de abril de 2019.
Art. 2º - Fica nomeada a funcionária ANA VITÓRIA CORRÊA GUIMARÃES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG
nº 49.220.709-4SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 381.688.22854, para o cargo “em comissão” de Assessor de Apoio Legislativo
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, a partir
de 01 de abril de 2019.
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 01 de abril de 2019.
FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
Presidente

SÉRGIO LUIZ FERNANDES

ADALGISA LOPES WARD
1ª Secretária

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
2o Secretário

Vice-Presidente

ATO DA MESA Nº 06/2019

Dispõe sobre a nomeação da Funcionária ANTONIA MARIA
RIBEIRO DE ANGELIS para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de
Assessora da Presidência da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré e dá outras providências.
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a Sra. ANTONIA MARIA RIBEIRO DE ANGELIS, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº
5.229.283-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 983.303.308-34,
para ocupar o Cargo “em comissão” de Assessora da Presidência
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 15 de abril de 2019.
FRANCISCO BARRETO DE
MONTE NETO
Presidente

SÉRGIO LUIZ FERNANDES

ADALGISA LOPES WARD
1ª Secretária

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
2o Secretário

Vice-Presidente

CIRCULAR N º 12/2019-DG
Avaré, 17 de abril de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
22/04/2019 - 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 22 de abril do corrente ano,
que tem seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 30/2019 - Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Estabelece o índice para revisão geral anual e reajuste da
remuneração dos servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré (c/ SUBSTITUTIVO).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 30/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 09/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá providências (R$ 956.359,30 - Secr. Municipal de
Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 09/2019 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARECER CONTRÁRIO)
3. PROJETO DE LEI Nº 27/2019 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá providências (R$ 617.409,62 - Fundo Municipal de
Saúde)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 27/2019 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 15/04/2019, 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 33/2019
Autoria: Maioria dos Vereadores
Dispõe sobre a revogação da Lei Ordinária nº 2165/2017 do Município da Estância Turística de Avaré e dá outras providências (c/
SUBSTITUTIVO)
Projeto de Lei Complementar nº 34/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre Funções Gratificadas, cria extingue cargos no Município da Estância Turística de Avaré, e dá outras providências.

SEC. ADMINISTRAÇÃO
Ref. Processo Expediente 315/18
Interessado : CLAUDIA FERNANDES DA SILVA
Assunto :Prorrogação de posse/exercício
Data: 29/01/2019
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expediente nº 315/2018,
Considerando que a Comunicação Interna nº 505264/2019 de
17/01/2019 (decisão final), face ao entendimento do Médico Perito do DESS, Dr Gabriel F. Pioli de Freitas da análise do ASO
(13/09/2018) e que concluiu pela aptidão da candidata para o
cargo de PEBI- PD, conforme orientação jurídica contida na Ci nº
502815/2018;
Considerando Artigo nº 381 da Lei nº 315/95, somente poderá tomar ser empossado “aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do cargo”;
Considerando que, a candidata encontra-se “readaptada” junto a
Secretaria do estado da Educação, cuja revogação é objeto do processo nº 1049235-27.2018.8.26.0073;
Considerando que, determinação judicial de nova perícia médico
será realizada pelo IMESC para avaliar a capacidade laborativa da
candidata junto ao vínculo no Estado, conforme consta nos autos
do Processo nº 1049235-27.2018.8.26.0073;
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e
Lei 2146/2017
DEFIRO nesta data, em condição resolutiva, a prorrogação da posse/exercício, por mais 90 (noventa) dias.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO/EXPEDIENTE 308/2018
Interessado : SANDRA ROSA MACIEL BELEI
Assunto :Postergação de posse/exercício
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expediente nº 308/2018,
Considerando Comunicação Interna nº 481786/2018, face ao entendimento do Médico Perito do DESS expedido em 23/08/2018
sugerindo, em condição resolutiva, prorrogação de posse para a
realização de exames “complementares” admissionais após o final
da gravidez da convocada;
Considerando Artigo nº 381 da Lei nº 315/95, somente poderá ser
empossado “aquele que for julgado apto físico e mentalmente para
o exercício do cargo”;
Considerando que a requerente não passou por nova perícia nem
entrou em efetivo exercício, face a estar em gozo de licença maternidade até 19/06/2019,
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e
Lei 2146/2017
DEFIRO em condição resolutiva a postergação da posse, até o final da licença maternidade, em 19/06/2019, nos termos do §1º,
Artigo 66, Lei 2.146/2017.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, aos 15 dias do mês de Abril de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração
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PROCESSO/EXPEDIENTE 124/2019
Interessado : TATIANE CRISTINA BENINI CONCEIÇÃO
Assunto :Postergação de posse/exercício
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expediente nº 124/2019,
Considerando ASO expedido em 21/03/2019 constando “apto”
para o exercício das funções cargo de PEBI,
Considerando Artigo nº 381 da Lei nº 315/95, somente poderá tomar posse e efetivo exercício “aquele que for julgado apto físico e
mentalmente para o exercício do cargo”;
Considerando que a requerente não entrou em efetivo exercício,
face a estar em gozo de licença Adoção até 10/06/2019,
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e
Lei 2146/2017
DEFIRO em condição resolutiva a postergação da posse, até o final da licença adoção, em 10/06/2019, nos termos do §1º, Artigo
66, Lei 2.146/2017.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, aos 15 dias do mês de Abril de 2019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/19 – PROCESSO Nº. 117/19
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2.019 das 14 horas até
08 de maio de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de maio de 2.019 das 08h30min às
09h30min
Início da Sessão: 08 de maio de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de abril de 2.019 – Olga
Mitiko Hata – Pregoeira.
II REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/19
PROCESSO Nº. 028/19
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
médicos da especialidade de oftalmologista, conforme edital.
Data de Encerramento: 22 de maio de 2019 às 09:30 horas, Dep.
Licitação.
Data de abertura: 22 de maio 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, 18 de abril de 2.019 – Érica Marin Henrique –
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/19 – PROCESSO N° 083/19
Considerando a necessidade de alteração da garantia do produto,
o Senhor ABELARDO FERREIRA MENDES, Secretário Municipal
de Serviços, no uso de suas atribuições pelo Decreto nº 4.813/17,
DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.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 maio de 2019, às 10 horas para início da
sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de abril de 2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA as empresas AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e VITALSUL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS – EIRELI, responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes da Rede Básica, Mandado Judicial, Pronto Socorro e Case,
relativo ao Pregão Eletrônico n° 020/19 – Processo n° 071/19. Homologado em 18/04/2.019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA as empresas I. J. LANZA MÓVEIS EIRELI EPP e
SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA, responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de mobiliários em geral e
cadeiras executivas ergonômica – NR17 para todas as Unidades
de Saúde, relativo ao Pregão Eletrônico n° 021/19 – Processo n°
078/19. Homologado em 18/04/2.019.

e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)
Detentora: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Valor Global: R$ 22.852,80 (Vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta
e dois reais e oitenta centavos)
Detentora: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI
Valor Global: R$ 210.312,00 (Duzentos e Dez mil, trezentos e doze reais),
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes da Rede Básica, Mandado Judicial,
Pronto Socorro e Case
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/04/2.019

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 021/19 – Processo n° 078/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: I. J. LANZA MÓVEIS EIRELI EPP
Valor Global: R$ 44.337,20 (Quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete mil e vinte centavos)
Detentora: SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA
Valor Global: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários
em geral e cadeiras executivas ergonômica – NR17 para todas as
Unidades de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 18/04/2.019

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI objetivando o registro de preços para eventual contratação futura de empresa para
locação de máquinas com operador, relativa ao Pregão Presencial
nº. 021/19 – Processo nº. 050/19. Homologado em: 11/04/2019.
Pregão Presencial nº. 042/19 – Processo nº. 091/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 042/19 à empresa
MARCELA NOGUEIRA LEITE 08805168955, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição futura de 6.000 (seis mil)
quilos de tilápias vivas, variando de 600 gramas a 01 quilo para
possíveis eventos de pesca a serem realizados durante a vigência
contratual, em comemoração a alguns feriados. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2.019 – Glauco Fabiano
Fávaro de Oliveira – Secretário Municipal de Turismo da Estância
Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 015/19 – Processo nº. 098/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, com valor total de R$ 15.300,00 (Quinze mil
e trezentos reais), objetivando a realização de laudos de eletrocardiograma para a Unidade de Pronto Atendimento/Pronto Socorro,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de abril de 2.019 – Roslindo Wilson
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística
de Avaré.
Dispensa nº. 016/19 – Processo nº. 107/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Senhor CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO, com valor total de R$ 24.000,00 (Vinte
e quatro mil reais), objetivando a locação de imóvel para situado
a Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes, n° 550 – Apto 44 para
residência do Delegado da Junta do Serviço Militar, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 12 de abril de 2.019 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 018/19 – Processo nº. 113/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, com valor total de R$
6.571,80 (Seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos), objetivando o fornecimento licenças de autocad, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2.019 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística
de Avaré.
Dispensa nº. 020/19 – Processo nº. 120/19
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a ÁLVARO ANTÔNIO ESTEVES ME, com valor total de R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos
reais), objetivando a locação de grupo de gerador de energia elétrica com potência mínima de 260 KVA, sendo as diárias de 12 horas, incluindo transporte, mão de obra, materiais e acessórios para
seu funcionamento, visando atendimento do projeto proveniente a
PROAC intitulado Cine em Cena, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de
abril de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da
Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 020/19 – Processo n° 071/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI – EPP
Valor Global: R$ 1.351.328,86 (Hum milhão, trezentos e cinquenta

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 021/19 – Processo nº. 050/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI
Objeto: registro de preços para eventual contratação futura de empresa para locação de máquinas com operador.
Valor Global: R$ 1.464.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 11/04/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº. 042/19 – Processo nº. 091/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARCELA NOGUEIRA LEITE 08805168955
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de 6.000
(seis mil) quilos de tilápias vivas, variando de 600 gramas a 01 quilo para possíveis eventos de pesca a serem realizados durante a
vigência contratual, em comemoração a alguns feriados.
Valor: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/04/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 015/19 – Processo nº. 098/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA
Objeto: Contratação de empresa para realização de laudos de
eletrocardiograma para a Unidade de Pronto Atendimento/Pronto
Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 16/04/2019
Modalidade: Dispensa nº. 016/19 – Processo nº. 107/19
Locatário: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO
Objeto: Locação de imóvel para situado a Avenida Prefeito Paulo
Araújo Novaes, n° 550 – Apto 44 para residência do Delegado da
Junta do Serviço Militar
Valor Global: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/04/2019
Modalidade: Dispensa nº. 018/19 – Processo nº. 113/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA
Objeto: Aquisição de licenças de autocad, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes
Valor Global: R$ 6.571,80 (Seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 17/04/2019
Modalidade: Dispensa nº. 020/19 – Processo nº. 120/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÁLVARO ANTÔNIO ESTEVES ME
Objeto: Locação de grupo de gerador de energia elétrica com potência mínima de 260 KVA, sendo as diárias de 12 horas, incluindo
transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento, visando atendimento do projeto proveniente a PROAC,
intitulado Cine em Cena
Valor Global: R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/04/2.019
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TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 – PROCESSO N° 108/18 (Contrato n°
119/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e empresa JOÃO MATEUS RÚBIO ARRUDA 39247859883, objetivando a contratação de empresa responsável pela prestação de
serviços de maestro de banda marcial municipal, sendo aulas 03
(três) vezes por semana, 04 (quatro) horas por período, definidos
pela Secretaria Municipal de Cultura, com prorrogação do prazo de
vigência até 17 de abril de 2.020, no valor global de R$ 28.800,00
(vinte e oito mil, oitocentos reais). Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 033/19 – PROCESSO Nº. 079/19, objetivando o
Registro de Preços para eventual aquisição futura de livros de inglês
para atender os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado
em: 17/04/2.019. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/19 – PROCESSO Nº. 081/19, objetivando o registro
de preços para eventual aquisição futura de placas cerâmicas para
manutenção dos prédios públicos, conforme preceitua o artigo 49,
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 09/04/2.019. Abelardo Ferreira Mendes
– Secretário Municipal de Serviços.

TERMO SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO

Fica SUPRIMIDO e PRORROGADO o Contrato n° 118/18, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 041/18 – PROCESSO N° 096/18,
que originou a contratação da empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA,
responsável pelo fretamento diário de 07 (sete) veículos tipo convencional, com motorista para o transporte diário na área urbana el
de Avaré, por um período de 12 meses, perfazendo um total de 642
km/dia, da seguinte forma:
– Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 2.824,70 (dois mil, oitocentos e
vinte e quatro reais e setenta centavos), que corresponde a aproximadamente 0,21% (zero vírgula vinte e um por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão.
– Fica PRORROGADO o contrato até 12 de abril de 2.020, no valor
global de R$ 835.884,00 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos
e oitenta e quatro reais).
Assinatura do Termo Prorrogação e Supressão em: 11/04/2.019.
Fica SUPRIMIDO e PRORROGADO o Contrato n° 120/18, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 047/18 – PROCESSO N°
134/18, que originou a contratação da empresa J. G. ROCHA F.
SILVA REFEIÇÕES ME, para o fornecimento de refeições tipos
marmitas para as Secretarias Municipais de Saúde e Turismo, da
seguinte forma:
– Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 6.263,60 (Seis mil, duzentos e
sessenta e três reais e sessenta centavos), que corresponde a
aproximadamente 25,97% (Vinte e cinco vírgula noventa e sete por
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão.
– Fica PRORROGADO o contrato até 17 de abril de 2.020.
Assinatura do Termo Prorrogação e Supressão em: 09/04/2.019.

SEC. DE FAZENDA
Posto de Fiscalização Tributária
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL nº 001,
de 17 de abril de 2019.

INTIMA os sujeitos passivos que menciona para comparecimento
no local citado para tratar de assunto do seu interesse.
O Titular do Posto de Fiscalização Tributária Municipal, INTIMA os
sujeitos passivos abaixo relacionados a comparecer (em), em dia
útil, no horário das 8:00 às 14:00hs, ao Posto de Fiscalização Tributária, Centro Administrativo Municipal, Rua Rio Grande do Sul, nº
1.810, 1º andar, sala 12, para retirada de documentos.
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal em até 15(quinze) dias úteis após a publicação deste
Edital, os documentos serão inutilizados.
Aline Ap. Andrades Massei Collela
Matricula nº 4.344
Chefe do Posto de Fiscalização Tributária Municipal

CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ESPECIAL
(ATENDENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL)
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, atendendo determinação judicial exarada nos autos do Processo nº 1000152-50.2016.8.26.0073, que
tramitou na 3ª Câmara de Direito Público- 2ª Vara cível, CONVOCA, a classificada no Concurso Público nº 001/2014, publicado em
11/01/2014, prorrogado pelo Decreto nº 3834/2014 publicado em
15/03/2014, para o cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL, conforme classificação abaixo descrita, para 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, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, para
prosseguimento e continuidade dos procedimentos admissionais,
nomeação e posse.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Classificação - Nome			
N.I.T nº
98º
BEATRIZ JESIANE BATISTA MARTINEZ 125.85891.18.8
Estância Turística de Avaré, aos 15 dias do mês de Abril de 2.019.
RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 216/2016)
Compreende as tarefas que se destinam a atendimento às crianças
em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene,
recreação, garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento
educacional.
REQUISITO - (L.C. 216/2016)
ENSINO MÉDIO COMPLETO COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA
PARA O MAGISTÉRIO OU CURSO DE LICENCIATURA PLENA
EM PEDAGOGIA
LOCAL DE TRABALHO - CEIs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Nº 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 ( curso concluso e registrado) conclusão autenticada de habilitação específica para o magistério ou diploma frente e verso autenticado de licenciatura plena
de pedagogia
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filho (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
Obs: Se servidor 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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ESPORTES

SEME divulga resultados das
rodadas das últimas semanas
Atletas das equipes de
Basquete, Handebol, Natação
e Futsal marcam presença em
vários jogos pela região
Os atletas da Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer (SEME) participaram de importantes jogos
nas últimas semanas, de 13 a 17 de abril. Confira
os resultados.
Pela Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista, (LBC), em Presidente Prudente, a equipe sub-15
masculina de Avaré saiu na frente no primeiro jogo
da temporada com o placar final de 56 x 44 contra
o time da casa. Os cestinhas da partida foram Marcos P. F. Menezes (Avaré), com 25 pontos, e Gustavo Brandão, com 19 pontos (Presidente Prudente).
Já pela Liga Paulista de Handebol, em
Americana, a categoria “cadete feminino” de
Avaré venceu o time da casa pelo placar de
37 x 08.
Na fase regional dos Jogos da Juventude, na
cidade de Sorocaba, os atletas de natação classificaram-se para final Estadual do Interior, que será
disputada na cidade de Marília em junho. Os atletas classificados foram Guilherme nos 100 Peito,
200 Medley e 50 livre; Leandro nos 100 Borboleta;
e Myllena nos 50 Livre.
Nos resultados por equipe, a categoria masculina foi campeã e a feminina ficou em 3º lugar.
Já no futsal, a equipe masculina da SEME venceu Itapuí por 2 x 1 em jogo realizado na quarta-feira, 17, pela Liga SBT, no Ginásio Kim Negrão.
O próximo jogo da equipe será dia 24, quarta-feira, às 20h15, na cidade de Pratânia, contra a
equipe de Dois Córregos, onde o time feminino de
futsal estreia também às 21h contra as meninas de
Botucatu.

Handebol Feminino

Futsal

Basquete Sub 15

Natação

Futebol masculino se classifica para
a 2ª fase do torneio Menores

A equipe de futebol masculino da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), categoria sub-14,
está classificada para a segunda fase do Campeonato Regional Menores, disputado em São Manuel.
A garotada de Avaré, sob o comando do
técnico Marquinho, somou 6 pontos em duas
partidas. No primeiro jogo, no dia 6 de abril,
a equipe local venceu Arandu por W.O. Já no
segundo jogo, Avaré venceu o Audax por 1 a 0
e garantiu a classificação.
O próximo jogo dos meninos da equipe sub-14
será no sábado, dia 17, contra a equipe de Bariri.
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ENSINO TÉCNICO

Vestibular da ETEC está com inscrições abertas
Há 70 vagas gratuitas para
cursos de Administração e
Informática para a Internet
A Escola Técnica Estadual (ETEC) Prof. Fausto Mazzola está com inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre de 2019. São oferecidas
70 vagas, sendo 35 para Técnico em Administração e
outras 35 para Técnico em Informática para Internet.
Todos os cursos são gratuitos. O interessado
deve estar cursando o 2º ano do Ensino Médio ou já
ter concluído a etapa.
As inscrições podem ser feitas até às 15 horas do
dia 15 de maio pelo site www.vestibulinhoetec.com.

br. A taxa é de R$ 30 e o exame será aplicado no dia
16 de junho de 2019.
Empregabilidade
Um dos indicadores de qualidade do Centro Paula Souza, autarquia que administra a ETEC, é o índice
de empregabilidade dos alunos: 70% dos técnicos
formados estão empregados em até um ano após a
conclusão do curso.
O processo seletivo das Etecs garante ainda
bônus de 3% aos estudantes afrodescendentes e
10% aos oriundos da rede pública. O candidato, caso
esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3732-6216, pelo WhatsApp (14) 996865237 ou na própria Etec, que fica na Rua Álvaro Lemos Torres, nº 561, Bairro Brabância.

Avaré: Divulgada a lista
de empresas com mais
reclamações em 2018
Ranking detalhado está
disponível no site do Procon-SP
Em março, Mês do Consumidor, a Fundação
Procon-SP disponibilizou, no seu site oficial, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2018,
com a relação das empresas com o maior número
de reclamações.
Em Avaré, estão no topo das reclamações empresas de telefonia e bancos. No primeiro caso, os
principais problemas são dúvidas sobre cobrança,
serviços mal executados, cobrança indevida, cancelamento indevido e serviço não fornecido. Já
para os bancos, as reclamações são de discordância quanto a avarias, contratos, cobrança indevida,
cálculos de prestação de juros e de atraso.
As informações do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC), com
dados atualizados até 13 de abril de 2019, estão
disponíveis no link do site do Procon-SP: http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_
atend.

A divulgação da lista é uma determinação do
artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor.
Constam na relação somente empresas que não
solucionaram os problemas na primeira etapa do
atendimento no Procon, ou seja, não solucionaram
o problema após notificação (CIP), sendo necessária abertura de reclamação com a realização de
audiência de conciliação no Procon.
O Procon de Avaré atende na Casa do Cidadão
(Rua Bahia, nº 1580, centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
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EVENTO

Fim de semana tem 3ª Pescaria
no Lago da Brabância
Edição da atividade gratuita
promovida pela Prefeitura de
Avaré tem início nesta sexta,
19, às 7 horas
Tem início às 7 horas dessa sexta-feira, 19 de
abril, feriado da Paixão de Cristo, a 3ª edição da
Pescaria no Lago da Brabância. Promovido pelas secretarias do Turismo e do Meio Ambiente, o
evento recreativo é aberto ao público.
Para viabilizar a atração, a Prefeitura de Avaré soltou
três toneladas de tilápia no Lago Bertha Bannwart.
Como em edições anteriores, a expectativa é
que centenas de pessoas prestigiem o evento gratuito e aproveitem o final de semana praticando
uma das atividades mais populares do país.
A soltura aconteceu na tarde de quarta-feira,
17. Integrantes das secretarias do Turismo, do Meio
Ambiente e de Serviços acompanharam a pesagem e o transporte dos peixes.
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EDUCAÇÃO

Projeto combate
evasão na Educação
de Jovens e Adultos

CEI “Dona Bidunga”
comemora
“Dia do Circo”
Crianças prestigiaram várias
apresentações

“Eu posso me transformar”
foi tema da palestra que
reuniu alunos na EMEB
“Fausto dos Santos Rodrigues”
“Eu posso me transformar” foi o tema da palestra
proferida pela psicóloga Bruna Batista na terça-feira,
9, a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA),
modalidade de ensino destinada a pessoas que não
tiveram acesso à educação na idade apropriada.
A atividade que reuniu turmas do ciclo I foi promovida na EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues”,
no Jardim Paraíso. A palestra deu início ao projeto
de mesmo nome que será desenvolvido durante o
primeiro semestre.
De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o objetivo é trabalhar a autoestima, incentivar e despertar no aluno o interesse pelos estudos

e fazê-lo acreditar na própria capacidade, tendo
em vista o grande número de evasão.
O evento foi concluído com um jantar de confraternização oferecido aos estudantes da EJA pela
direção da escola municipal.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Clínica Veterinária Municipal
promove atendimento gratuito
no Jardim Paraíso
A Prefeitura de Avaré, através da Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento, disponibiliza atendimento
gratuito para animais de pequeno porte como cães e gatos
na Clínica Veterinária Municipal.
As consultas são feitas diariamente por uma veterinária
das 7h30 às 11h30. A castração de animais é um dos serviços oferecidos no local. Para cirurgias, é necessário agendamento. Em 2018, foram realizadas 2700 castrações e 2000
atendimentos.
A Clínica Veterinária Municipal fica na Rua Seme Jubran,
nº 980, no Jardim Paraíso. O telefone é o 3731-0631.

A Secretaria Municipal da Educação promoveu uma tarde diferente e cheia de alegria na
quarta-feira, 11, no Centro de Educação Infantil
“Dona Bidunga”. A atividade faz parte do projeto educacional “Dia do Circo”.
Graças à parceria com o palhaço Tic-Tac e sua
Turma, as crianças puderem sentir o gostinho e
a magia de um espetáculo circense, que incluiu
apresentações de mágica e malabarismo.
Outro destaque foi a presença de conhecidos personagens infantis como o Mickey, Olaf
e o Homem-Aranha, atrações que também garantiram um dia especial aos alunos da instituição de ensino.
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CONCURSO PÚBLICO
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INEDITORIAS
CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO
O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se realizar no próximo dia 23 de Abril de 2019, no Centro Cultural Esther
Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira chamada
às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Metas para 2019 (final da Gestão);
3 – Alterações na lei 2020 do Fundo Municipal de Cultura,
4 – Envio e Respostas dos oficios internos.
5 – Projeto de Oficina de desenhos e histórias em quadrinhos.
6 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colaboração para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 17 de Abril de 2019,
POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
DE AVARÉ (CMPD)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presente convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 23
de abril de 2019, terça-feira, às 19h00 na AREA, sediada na Rua
dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para que se
delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Informações da Secretaria;
- Comunicação sobre as faltas de Conselheiros, em cumprimento
ao Art. 6º §2º do Regimento Interno do CMPD.
III. Apresentação de processos para análise e deliberação em plenário;
IV. Distribuição de processos;
V. Comunicação da Presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 18 de abril de 2019.
Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD
João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

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

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/Abr2019
Estância Turística de Avaré, aos 18 de abril de 2019.

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, vem por meio desta, convocar todos os Conselheiros
Titulares e Suplentes da Gestão 2019-21, para a Reunião Ordinária,
que ocorrerá no dia 25/04/2019 (Quinta-feira), às 09:00h, na Sala de
Reunião dos Conselhos, na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, situada na Rua Piauí, nº 1388, Centro.
Pauta:
1. Abertura da reunião – Leitura da Ata Anterior.
2. Comissão Especial para Eleição Membros Conselho Tutelar: tarefas – cronograma de reuniões;
3. Pedido de Inscrição – Associação Arco Iris – andamento;
4. Processos Termos de Fomento – alteração do Gestor do Fundo;
5. Capacitação Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Prevenção
Uso de drogas e violência e abuso sexual para a rede de atendimento – Comissão Permanente – nomeação – termo de referência.
Contamos com a presença de todos e no caso de imprevistos,
favor comunicar por escrito com antecedência através do e-mail:
cmdca@avare.sp.gov.br.
Clóvis Rodrigues Felipe
Presidente do CMDCA
Gestão 2017-19

OBRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Presidente Interino Márcio Antônio Zandoná, convoca
os(as) classificados(as), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, para o emprego de PORTEIRO(a)
conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref.
Romeu Bretas nº 163, das 9h30 às 15h. O não comparecimento no
prazo acima implicará na desistência da vaga. O horário de trabalho do convocado será determinado de acordo com as necessidades da instituição.
Class. Nome
3º classificado (a) – LAISSA REGINA DE OLIVEIRA ALVES
Documentos a serem apresentados:
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento
- Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
- Cópia do CPF
- Cópia do RG
- Carteira de Trabalho
- Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
- Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
- Laudo médico favorável, fornecido pelo médico da frea
- 01 fotografia 3x4 (recente)
- Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
- Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
- Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível,
ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
- Certidão negativa de antecedentes criminais
- Declaração de idoneidade
- Declaração de acúmulo de cargos
- Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última
declaração de ir
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, de acordo
com edital, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
- Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e
junto a qual regime de previdência social
Estância Turística de Avaré, 16 de abril de 2019.
Edson Gabriel da Silva
Presidente - FREA

ERRATA
Nas edições 904 e 905 do Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, onde se lê nas
páginas 2 a 24 as datas 05 de março e 12 de março, respectivamente, leia-se 5 de abril e 12
de abril.
Um erro de diagramação fez com que as páginas internas das respectivas publicações apresentassem datas de edições anteriores. As cópias digitais das publicações foram corrigidas
e estão disponíveis no endereço www.avare.sp.gov.br/semanário/impresso
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Prefeitura
disponibiliza
assessoria gratuita
a produtores rurais

AGRICULTURA

Vacinação e cadastramento
são alguns dos serviços acessíveis
mediante agendamento

“Campo Seguro” já envolve
a maioria das propriedades
rurais de Avaré
São mais de 650 imóveis com
cadastro georreferenciado,
inovação que facilita acesso
da Polícia Militar
Mais de 80% das propriedades rurais já estão incluídas no programa “Campo Seguro”,
parceria entre a Polícia Militar (PM) e a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, cujo objetivo é garantir mais segurança à
zona rural.
São mais de 650 propriedades com cadastro
georreferenciado, inovação tecnológica que permite à PM chegar ao imóvel com mais rapidez em
caso de ocorrências.
O programa pioneiro na região conta com o
apoio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e do Sindicato Rural de Avaré. A tecnologia utilizada faz parte do Vizinhança Solidária,
iniciativa da Polícia Militar.

Funcionamento e cadastro
Após o registro da localização, dados do proprietário, contato e característica do imóvel, cada
unidade recebe um número de identificação que é
fixado na entrada da propriedade.
Utilizando dados georreferenciais previamente
cadastrados, a PM tem acesso à localização exata
e chega ao local pelo sistema de GPS, que traça a
rota mais curta. Por meio da parceria com o Sindicato Rural, a Prefeitura recebeu dois aparelhos de
GPS. Já a confecção das placas fica por conta dos
proprietários rurais.
Equipes da PM e da Secretaria Municipal de
Agricultura trabalham na alimentação do banco de
dados. Em seguida, as informações são transferidas para um programa de computador e aos GPS’s
da corporação.
Interessados podem obter mais informações
sobre o programa “Campo Seguro” na Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, que atende no
Centro Administrativo Municipal, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1810. O telefone é o (14) 3711-2578.

Produtores rurais de Avaré podem contar
com a orientação gratuita de agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e biólogos fornecidos pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Os profissionais integram o Projeto Assessoria
Agronômica e Veterinária. A assistência depende
apenas de agendamento junto à pasta.
Serviços
Além de aspectos técnicos, são oferecidas
orientações sobre a comercialização de produtos agrícolas e apoio na inserção de produtores
rurais no Cadastro Ambiental Rural, entre outras informações.
Já a assessoria veterinária disponibiliza serviços como vacinação contra a brucelose e raiva,
inseminação artificial e castração, entre outros
auxílios voltados para animais de grande porte.

