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AO FUNCIONALISMO

GESTÃO

Prefeitura finaliza 
cobertura na quadra da 

Vila Esperança 



LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

06 de MAIO de 2019

INDICAÇÕES
Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente

-para que através da Secretaria de Serviços, seja realizada a desobstrução 
de um bueiro, em frente ao número 1170 da Avenida Gilberto Filgueiras.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, reitero a Indicação nº 296/2019 para que de 
acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua Júlio Landi/Bairro Brabância, para que providencie a lim-
peza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie recapeamento asfáltico em toda 
extensão da Rua Lourdes Ruy Greguer/Bairro Avaré I. Considerando que, a 
via está com muitos buracos e os moradores solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação 
ao buraco com água parada e acúmulo de detritos na esquina da Rua Man-
duri/Parque Jurumirim. Considerando que, o referido buraco poderá proli-
ferar mosquitos e pernilongos, que serão prejudiciais à saúde, haja visto, 
que estamos em um processo de controle para combater o mosquito Aedes 
Aegypti e seus criadouros. Considerando, também que os técnicos da Se-
cretaria Municipal da Saúde renovam o alerta à população sobre os riscos da 
proliferação deste mosquito, que transmite à Dengue, Zika e Chikungunya.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Munici-
pal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Manoel 
Aguiar/Bairro Avaré I, em frente aos números 39,27 e 19, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a exten-
são do leito carroçável da Rua Manoel dos Santos Callado/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação adequada na 
Rua Maria Cruz Pera/Bairro Avaré I. Considerando que, essa Vereadora esteve 
no bairro e moradores reclamaram da falta de iluminação na referida via.
-por meio do setor competente, realize recapeamento asfáltico em toda a 
extensão da Rua Olimpio Bertozzo/Bairro Avaré I. Considerando que, a via 
está com muitos buracos atrapalhando o tráfego de veículos e pessoas.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público 
que está coberto de mato na Rua Raquel Contrucci Tamassia/Bairro Avaré I.
Considerando que, moradores reclamam que os matos estão atrapalhando a 
locomoção das pessoas pela calçada.
-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 Paulo/
Centro ao lado do número 366, para que providencie limpeza e manutenção 
do mesmo. Considerando que, o referido terreno está localizado no Cen-
tro da cidade e alguns moradores próximos estão reclamando em razão do 
grande número de insetos e animais peçonhentos que invadem suas casas.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a exten-
são do leito carroçável da Rua São Tomé/Bairro Vera Cruz, pois a via está 
com muitos buracos e necessita de reparos para o bem da população.
-por meio do setor competente, providencie notificação em conformidade 
com a Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente 
na Rua Manduri/Parque Jurumirim ao lado do número 548, para que realize 
limpeza e manutenção no mesmo. Considerando que, o referido terreno está 
com muito mato e acúmulo de entulhos e lixos, contribuindo com a prolifera-
ção de insertos e animais peçonhentos e os moradores circunvizinhos estão 
preocupados com a situação e com a Saúde de todos.
-por meio do setor competente, reitero a Indicação nº 1128/2018 de 12 de 
novembro de 2018, que até o presente momento não atendida, para que pro-
videncie estudos no sentido de disponibilizar que os Estabelecimentos Pú-
blicos reservem um por cento das vagas para pessoas com Autismo (TEA).
-por meio do setor competente, providencie poda nas árvores da Rua Maria 
Cruz Pera/Bairro Avaré I. Considerando que, no dia 30 de abril essa Verea-
dora passou pela via e foi abordada pelos moradores que solicitam poda nas 
árvores que estão com os galhos secos.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público coberto 
de mata na Rua Lourdes Ruy Greguer/Bairro Avaré I, ao lado do número 16.
Considerando que, moradores circunvizinhos ao local reclamaram que estão 
sendo obrigados a transitar pelo meio da rua, pois o mato está atrapalhando 
a passagem dos pedestres.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público coberto 
de mato na Rua Manduri/Bairro Jurumirim ao lado do número 250. Considerado 
que, os munícipes que passam pelo local reclamam da falta de limpeza e manu-
tenção com a calçada, pois estão sendo obrigados a andar pela rua.
-por meio do setor competente, para que realize Campanha Educativa para pedes-
tres. Justificativa – Motoristas relatam que muitas vezes são obrigados a frear brus-
camente com o sinal aberto para os veículos, ocasionando possível colisão traseira. 
A iniciativa desta indicação, busca salientar que onde há semáforo, o pedestre deve 
aguardar na calçada pela sua vez de atravessar, ou seja, quando o sinal está verme-
lho para os motoristas, é que pedestres tem preferência.
-por meio do setor competente, para que tome providências em relação à 
falta de infra-estrutura no Bairro Jardim Califórnia. Considerando que, os 
moradores estão revoltados e solicitam que passem à máquina, tapem os 
buracos e troquem as lâmpadas queimadas no bairro.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de criar 
Parcerias Público/Privadas, a fim de que ocorra o recebimento das Lâmpa-
das Queimadas e que seja dada a destinação correta.

-por meio do setor competente, realize limpeza e manutenção na Praça Cru-
zeiro do Sul/Bairro Costa Azul.
-por meio do setor competente, providencie iluminação adequada na Praça 
Duílio Contrucci Gambini. Considerando que, no dia 30 de abril essa Verea-
dora esteve no bairro, visitou ruas e os moradores que residem em frente a 
referida Praça reclamaram da iluminação precária.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda extensão do 
leito carroçável da Rua Arlindo Peres/Bairro Avaré I, pois a referida via está cheia 
de buracos causando muitos transtornos a todos que por lá passam.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico na Rua 
Heitor de Barros/Vila Operária, próximo à Rua Luiz Carlos Montebugnoli Chaim.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do bueiro que 
está danificado na Rua Geraldo José Silvestre/Bairro Avaré I, que fica na 
Praça Duílio Contrucci Gambini.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para através do setor compe-
tente solicite em caráter de urgência o reparo das canaletas de escoamento 
de água fluvial em frente ao posto Estrela na Avenida Major Rangel.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Be-
nedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para através do setor competente solicite 
em caráter de urgência o reparo da placa de “rua sem saída”, na rua Mario Morbio 
Bonam no Jardim Paineiras, porque a que está no local está sem identificação.

Jairo Alves de Azevedo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a reparação das lajotas em toda a extensão do Bairro Jar-
dim Paineiras tendo em vista que devidos as chuvas as lajotas estão soltas 
podendo causar acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a reparação das lâmpadas de toda a extensão da Avenida 
Donguinha Marcadante, pois a mesma encontra-se às escuras.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ODAIR FRANCISCO FERREIRA.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-que seja oficiada Secretaria de Educação, no sentido de informar a esta 
Casa de Leis, qual o número de linhas que existem para atender os alunos 
da zona rural e quantas da zona urbana, bem como quantos veículos são 
próprios e quantos terceirizados?
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que 
através da secretaria competente, seja informado quais as medidas tomadas em 
relação à iluminação dos trevos de entrada da cidade, principalmente ao que dá 
acesso à Av. Prefeito Dr. Paulo Araújo Novais, os quais estão às escuras causando 
péssima impressão e insegurança aos motoristas que por ali trafegam.
-que seja oficiada Secretaria de Educação, no sentido de informar a esta 
Casa de Leis, se a mesma está tendo o respaldo do Conselho Municipal da 
Educação, em relação as alterações ocorridas no transporte de alunos da 
Zona Rural, conforme questionamentos de pais de alunos.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através da secretaria competente, seja informado à esta Casa de 
Leis, como andam as tratativas em relação a parceria aprovada por esta 
Casa de Leis em 2013, a qual viria solucionar o problema do abate de ani-
mais em nosso município, porém até a presente data nada se concretizou, 
sendo motivo de questionamentos por parte de munícipes e preocupação 
aos operadores do ramo.
-que seja oficiada a UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de S. Paulo), 
unidade Avaré, no sentido de prestar as seguintes informações a respeito dos 
cursos ofertados por essa instituição, como segue: 1-Quantas vagas foram 
ofertadas pelo polo Avaré aos munícipes? 2-Quais os cursos mais concorridos? 
3-Qual a frequência hoje? 4-Quantos alunos chegaram ao final dos cursos, uma 
vez que a 1ª turma teve seu encerramento? 5-Quais as maiores dificuldades 
detectadas para um aproveitamento eficaz dos referidos cursos?

Sérgio Luiz Fernandes-Vice-Presidente
-que seja oficiado a Secretaria da Educação para que que informe a este Ve-
reador, sobre a possibilidade de instalação de uma creche no bairro do Costa 
Azul. Informar também se há dados concretos sobre a quantidade de crian-
ças que lá residem e necessitariam de estar matriculadas em uma creche.
-que seja oficiado a Empresa Rápido Luxo Campinas, para que informe a esta Casa 
de Leis se há a possibilidade de aumentar os horários de coletivos com destino ao 
Balneário do Costa Azul, outrossim, em caso negativo, que seja enviado uma justifi-
cativa para que se possa levar ao conhecimento dos moradores daquela localidade
-que seja oficiado a Secretaria de Obras para que informe a esta Casa de 
Lei se há algum projeto no sentido de estender a pavimentação com lajotas 
da Avenida Santa Rita, até a entrada do Loteamento Villagio Porto Dourado, 
entrada esta que dá acesso a AFPESP, sendo esta Associação utilizada por 
milhares de turistas de todo o Estado de São Paulo.
-que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo concentre 
ações e esforços no sentido de tomar as providencias necessárias para que a 
área destinada a FATEC possa ser concretizada e doada o mais rápido possível.
-que seja oficiado ao Senhor Secretário de Obras, para que informe esta 
casa de Lei se há algum projeto da municipalidade em relação ao local de 
onde foram demolidas casas em área invadida, mais conhecida como “Biqui-
nha”, cuja famílias foram alocadas no Conj. Habitacional Mario Emilio Ban-
nwart, estando essa área propicia a novas invasões, podendo o município 
promover a reurbanização daquela área, construindo ali uma praça ou outro 
meio de uso social.
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Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, reiterando as indicações nº 561/2017, 640/2017 e 640/2018 (có-
pias em anexo), para que providencie em caráter de urgência iluminação na 
Estrada do Canto da Mata.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da educação, para que nos informem sobre o Projeto Xadrez nas Es-
colas: Qual o motivo da Prefeitura encerrar a parceria que viabiliza o Projeto 
Xadrez nas Escolas?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, mediante o levantamento do índice de infestação pelo mosquito 
Aedes Aegypti do Ministério da Saúde, algumas cidades da região de Avaré 
encontram-se em alerta de surto de Dengue, Zika e Chikungunya. Conside-
rando este levantamento: Qual o planejamento de ações para o combate 
e controle do mosquito Aedes Aegypti em nossa cidade? Sabemos que os 
agentes de controle de vetores estão realizando visitas em residências do 
nosso Município e desenvolvendo ações de controle aos avareenses. Con-
siderando que, essa Vereadora está percorrendo os bairros de nossa cidade 
e tem encontrado inúmeros terrenos baldios e áreas verdes com lixos e en-
tulhos e prédios públicos com pneus com acúmulo de água parada ...  Assim 
pergunto: Quais as ações preventivas que estão sendo adotadas, em nossa 
cidade em relação aos terrenos baldios, áreas verdes, prédios públicos e 
casas abandonadas para coibir a proliferação do mosquito e dessa maneira 
evitar a contaminação em nossa cidade?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que tome ciência da solicitação enviada para essa 
Vereadora: “Senhora Vereadora Adalgisa, solicito providências urgentes na 
Estrada do Golf. O asfalto está um perigo para acontecer acidentes, pois 
os motoristas tentam desviar dos buracos e jogam o carro na pista. Exis-
tem buracos que tomam quase toda a pista de rodagem.” Diante do exposto 
pelo munícipe, solicito informações sobre: Quais providências estão sendo 
tomadas para solucionar esse problema? A Equipe de manutenção jaó foi na 
Estrada do Golf para tomar conhecimento dos buracos e crateras que estão 
tomando conta do local, correndo o risco de acidentes? Segue fotos em ane-
xo e comentado pela Vereadora Professora Adalgisa Ward, na palavra livre 
do dia 06 de maio.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Munici-
pal da Educação, para que nos esclareça sobre: Falta de merenda em algu-
mas Escolas e Creches do Município; Falta de óleo; Falta de gás; Dispensa 
de alunos por falta de professor; Mudança no horário do Transporte Escolar 
(alunos estão sendo prejudicados tendo que levantar de madrugada para 
pegar o ônibus e retornam 14:30/15:00 horas para suas residências para 
almoçar). Nos informe se essas situações são verídicas, que foram relatadas 
por pais, alunos e demais pessoas ligadas as Escolas. Considerando que, 
o trabalho de Vereador será sempre em favor dos direitos dos munícipes 
para melhoria da qualidade das nossas Escolas e Creches, para o benefício 
de nossas crianças. Considerando que, essa Vereadora sempre lutou pela 
melhora e qualidade do ensino do Município, priorizando sempre o aluno.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-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, em qual exposição de animais será utiliza-
da a silagem que está armazenada no parque de exposições Dr. Fernando 
Cruz Pimentel que foi a sobra da 50. EMAPA no ano de 2018. JUSTIFICATI-
VA: Na Nota Oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação, foi afirmado 
que a silagem será utilizada em exposição de gado futura, no entanto não 
informou qual será a exposição, se a mesma é de organização da prefeitura 
ou particular e nem quando será realizada essa exposição.
-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, por meio de certidão, quem forneceu a 
informação de que este vereador e a vereadora Adalgisa Ward, mexeram 
na silagem armazenada ao relento no Parque de exposições Dr. Fernando 
Cruz Pimentel, sobra da realização da última EMAPA no ano de 2018. JUS-
TIFICATIVA: Na Nota Oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação, foi 
afirmado que o local foi propositalmente alterado por este vereador e pela 
vereadora Adalgisa Ward, para registro fotográfico, tal insinuação ou acusa-
ção para com um parlamentar em exercício de seu papel de fiscalizador é 
gravíssima e deve ser provada, pois a publicidade da mesma sem nenhuma 
prova pode, em tese, ser enquadrada como calunia ou difamação, para com 
a imagem de uma pessoa pública, que justamente foi eleita para atender aos 
interesses da população, como exemplo a má utilização do dinheiro público.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Habitação da Estância Turísti-
ca de Avaré, Glauco Fávero de Oliveira, para que envie a esta Casa de Leis, 
qual é o déficit habitacional de Avaré e se existe alguma previsão de Conjun-
to Habitacional para população que se enquadre nas exigências de CDHU.
-que seja enviado este requerimento ao Ministério Público para que tome 
ciência quanto a situação da silagem encontrada no Parque de Exposições 
Dr. Fernando Cruz Pimentel (fotos em anexo). JUSTIFICATIVA: Consideran-
do a visita dos vereadores Flávio Eduardo Zandoná e Adalgisa Lopes Ward 
ao Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel em que constataram 
sobra de silagem em más condições de armazenamento. Considerando que 
a mesma foi adquirida para a realização da 50ª EMAPA- 2018. Considerando 
o valor gasto com a silagem em questão.
-considerando a resposta do Requerimento nº 373/2019, cuja cópia segue em 
anexo, do Ilmo Secretário Municipal da Cultura, Sr. Diego Beraldo; consideran-
do que a referida resposta dirige-se ao parlamentar de maneira deselegante e 
ofensiva, conforme se depreende da referida resposta in verbis: “Aproveitamos 
o ensejo para convidar o Ilustre Autor da propositura em tela para visitar a II 

Feira do Livro da Estância Turística de Avaré e assim avaliar o evento, bem 
como investir em obras literárias para a sua leitura pessoal, o que certamente lhe 
conferirá maior discernimento para o exercício parlamentar”; que seja oficiada a 
Delegacia Seccional de Avaré para que proceda abertura de inquérito policial 
para apuração de eventual prática do crime de Injúria, elencado no Artigo 140 do 
Código Penal, por parte do citado agente político.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de urgência, 
REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, conforme segue: 
1-Reparos na pavimentação asfáltica na Avenida Banwart, em frente ao 
número 56, no Bairro Terras de São José. Foto em anexo. 2- R e -
paros na pavimentação asfáltica na Avenida Banwart, em frente ao número 
236, no Bairro Terras de São José. Foto em anexo. 3-Reparos na pavimenta-
ção asfáltica na Avenida Banwart, em frente ao número 256, no Bairro Terras 
de São José. Foto em anexo. Segue comentário de morador do Bairro Terras 
de São José: “Há mais de 03 meses estou pedindo para a Sabesp fazer os 
reparos. Eles abrem o asfalto e não vem fechar.”
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 800 de 06/08/18, 
perguntei se é possível Instalar Braços de Luminárias em 02 (dois) postes 
localizados na Esquina da Rua Camilo Souza Leme com a Rua Juscelino 
Kubitscheck no Parque Santa Elizabeth. Encaminhei foto do local. Através 
do Ofício 526/2018/RQ de 13/08/18, veio à resposta: “foi encaminhado ao 
Departamento de Iluminação Pública para providências.” Ocorre que até o 
presente momento, o referido local continua sem os braços de luminárias 
e consequentemente sem a devida iluminação pública, onde os moradores 
sentem-se inseguros em ir e vir das suas residências no período noturno.  
Diante do exposto, em caráter de urgência, solicito informações se é pos-
sível DESLOCAR EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VISANDO INSTA-
LAR BRAÇOS DE LUMINÁRIAS EM 02 (DOIS) POSTES LOCALIZADOS 
NA ESQUINA DA RUA CAMILO SOUZA LEME COM A RUA JUSCELINO 
KUBITSCHECK NO PARQUE SANTA ELIZABETH.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré no sentido de informar se é possível realizar ESTUDO TÉCNICO 
DE VIABILIDADE VISANDO, AOS IDOSOS E DEFICIENTES, NA POSSE DO 
CARTÃO DE ESTACIONAMENTO ESPECÍFICO, O DIREITO DE ESTACIO-
NAR EM VAGA COMUM OU OUTRA PROVIDÊNCIA, tendo em vista que a 
oferta das vagas reservadas tem sido significativamente inferior a procura, fato 
que vem causando dificuldade de locomoção aos idosos e deficientes.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Diretor da Companhia Paulista de 
Força e Luz de Avaré ao que segue: Em 05/11/18, através do Requerimento 
1207, solicitei informações sobre quais são os bairros e ruas do nosso mu-
nicípio onde a responsabilidade pela manutenção da Iluminação Pública é 
desta digna companhia. Ocorre que até a presente data não obtive nenhuma 
resposta. Vale frisar, que os moradores não sabem exatamente a quem re-
correr como, por exemplo, nos casos de falta de iluminação em postes de 
energia elétrica. É necessário informar a população sobre a responsabilidade 
da CPFL e da Prefeitura Municipal de modo que os moradores solicitem o 
serviço diretamente ao órgão competente, tendo os problemas soluciona-
dos de forma célere. Diante do exposto, solicito novamente informações so-
bre QUAIS SÃO OS BAIRROS E RUAS DO NOSSO MUNICÍPIO ONDE A 
RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA É 
DESTA DIGNA COMPANHIA.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível realizar ESTUDO TÉC-
NICO DE VIABILIDADE VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA EM 
TODOS OS PONTOS DE ÔNIBUS DO NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista 
que, em alguns pontos de ônibus do nosso município, a falta de cobertura 
expõe inúmeros moradores ao tempo.

Antonio Angelo Cicirrelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15(quinze) 
dias, o extrato bancário da Conta Correte nº 0066720086, da Agência nº0286, 
da Caixa Econômica Federal, do período de 01/01/2019 a 30/04/2019.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos 
Exmos. Srs. Irwing Cesar Bondar e Gilmar Teodoro, DD. Vereadores da Es-
tância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara pela conquista da linha de 
ônibus a qual fará o trajeto Avaré x Bauru e Bauru x Avaré, conquista esta 
que há décadas ansiava a população de Avaré e toda região, visto que a 
referida linha, contemplará em sua rota, os municípios de Cerqueira César, 
Águas de Santa Bárbara, Espírito Santo do Turvo, Paulistânia e Piratininga.

Carlos Alberto Estati
-considerando o intenso tráfego de veículos no local; considerando o grande 
fluxo de pedestres que transitam entre o Bairro Jardim Brasil e adjacências 
no sentido centro-bairro e vice-versa, utilizando-se das calçadas; que seja 
oficiado ao Exmo. Sr. Antonio Rodrigues dos Santos Filho. DD. Diretor da 
Penitenciária I de Avaré, “Dr. Paulo Luciano de Campos”, para que estude 
a possibilidade de viabilizar obra de regularização da calçada da referida 
unidade prisional, localizada na Avenida Salim Antonio Curiati, solucionando 
assim o transtorno causado aos mesmos ao transitarem pelo local.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA MARQUINI CAUSSERO, ocorrido em 
Avaré, no dia 03 de Janeiro do corrente, fato esse que causou grande cons-
ternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa 
benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através da secretaria competente, esclareça  a esta Casa de Leis, 
quais os critérios utilizados para conceder apenas 3% de revisão inflacio-
nária anual nos salários dos servidores municipais, (índice anunciado pela 

imprensa), em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, art. 37, 
inciso 10, considerando que os índices do INPC (Índice Nacional de Pre-
ço ao Consumidor), acumulados referentes aos períodos de 2016/2017 
(4.5689), 2017/2018, (1.5591) e 2018/2019 (4.6674)  totalizando 10,7954%. 
Considerando ainda, a defasagem existente em relação à reposição sala-
rial obrigatória do funcionalismo conforme acima demonstrado, e a possível 
proposta anunciada, diminuindo o poder aquisitivo dos mesmos, cujo reflexo 
vem impactar na saúde, alimentação, educação e lazer, direitos garantidos 
constitucionalmente, indagamos: 1-O governo cogita conceder apenas 3% 
de revisão inflacionária, 1,67% abaixo do índice do período? 2-Qual o pla-
nejamento para revisão inflacionária obrigatória dos dois anos anteriores, 
2016-2017 e 2017-2018, que representam 6,12% de perda do poder aquisiti-
vo dos servidores? 3-O governo está planejando conceder aumento real aos 
salários dos servidores até o final do mandato?

Ivan Carvalho de Melo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais,  que seja oficiado o COMUTRAN- Conselho Municipal de Tran-
sito, para que estude a possibilidade e viabilidade de transformação em mão 
dupla da rua Alagoas da Avenida Major Rangel até a rua Anacleto Pires.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Agricultura, Sr. Ronaldo Villas 
Boas para que informe esta Casa de Leis qual é a previsão para os reparos 
necessários da estrada da Usina Rio Novo.
-que seja oficiado Secretário Municipal do Meio Ambiente, Sr. Judésio Bor-
ges, no tocante às obras de reparo da estrada da Usina Rio Novo, responda 
a esta Casa de leis, as seguintes questões: 1- Quais providências já foram 
tomadas a respeito? 2- Quando será realizada a limpeza da mesma? 3- Há 
condições de proceder à limpeza do local?

Jairo Alves de Azevedo
-CONSIDERANDOque a Unidade Regional de Atendimento Técnico (URAI) 
que está instalado no prédio do Poupa Tempo Ambiental em Botucatu, 
atende mais de 20 cidades da região entre eles Avaré. CONSIDERANDO 
que esta unidade subordinada ao núcleo regional de programas e projetos 
(NRPP) sediado em Sorocaba e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 
CONSIDERANDO que a URAT atende casos de conciliação de multas de 
crimes contra o meio ambiente (caça, pesca, desmatamento, incêndios entre 
outros) proteção a APP – Área de Proteção Permanente como preserva-
ção de nascentes e matas nativas, preservação de fauna e flora silvestre, 
atendimentos a criadores de aves entre outros. CONSIDERANDO que em 
nossa cidade existem vários criadores que se utilizam dos serviços ofere-
cidos pela URAT de Botucatu. CONSIDERANDO que o Governador João 
Doria a desativação de todas as URAT’s espalhadas pelo interior paulista. 
CONSIDERANDO que a desativação das URAT irá prejudicar milhares de 
pessoas da região que para realizar as demandas na área do meio ambiente 
terão que se deslocar até o município de Sorocaba. REQUEIRO que seja 
oficiado o Secretário do Meio Ambiente de São Paulo – Marco Penido, para 
que evidencie esforços e interceda junto ao Governador do Estado com a fi-
nalidade de manter a URAT na região ou que seja criado um Núcleo Regional 
de Programas de Projetos NRPP.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE AGRA-
DECIMENTO AO SR. Vado e toda a equipe que trabalham no Tapa Buracos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a SABESP para que nos esclareça quanto aos 
problemas relacionados aos bueiros que estão transbordando e causando 
transtornos e mal cheiro.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a CPFL para que providencie com urgência a 
reparação das lampadas de toda a extensão da Avenida Donguinha Marca-
dante, pois a mesma encontra-se às escuras.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ GALVÃO BALTAZAR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora OLINDA SALGADO SILVERIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ADEMAR DOMINGUES PAES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ALZIRA ANTUNES DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ DE ALMEIDA MELO SOBRINHO.

CIRCULAR N º 15/2019-DG
Avaré, 09 de maio de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
13/05/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 13 de maio do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 12/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e 
dá outras providências (Fazenda Santa Tereza)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 12/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
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2. PROJETO DE LEI Nº 13/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e 
dá outras providências (Fazenda Santa Lúcia)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 13/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A
 

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 06/05/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 38/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Altera a redação do artigo 2º da Lei nº 583, de 30 de julho de 1968, 
alterado pelas Leis nº 130, de 28 de dezembro de 1993, Lei nº 13, 
de 21 de janeiro de 1997 e Lei nº 1.400, de 24 de agosto de 2010, 
e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 39/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Avaré 
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras provi-
dências (LDO).

Projeto de Lei Complementar nº 40/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 238/2018 de 11 de 
Dezembro de 2018, que redenomina cargos, altera a carga horário 
da Lei Complementar nº 126/2010 de 02 de Junho de 2010.

Projeto de Lei nº 41/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Revoga a Lei Municipal nº 2.271, de 02 de abril de 2019 e, dá ou-
tras providências.

Projeto de Lei nº 42/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre o Parcelamento de Solo Urbano no Município da Es-
tância Turística de Avaré e, dá outras providências.

Projeto de Lei nº 43/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso área de 
terras à J. QUINTILIANO TEIXEIRA ME  e dá outras providências.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 06/2019 – Processo 
09/2019, para a empresa J. A. DUARTE & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n.º 50.830.587/0001-34, com sede na Rua Santos Du-
mont, nº 2047 – Brabância – Avaré/SP, no valor global estimado 
de R$ 8.465,70 (oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
setenta centavos), a serem pagos mensalmente de acordo com o 
efetivo fornecimento, objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de material de consumo para utilização na copa da 
Câmara de Vereadores de Estância Turística de Avaré. 
Fundamento Legal: Artigo 24, incisos II e V, da Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.30.21-09
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 02 de 
maio de 2019.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 06/2019
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
Contratada: J. A. DUARTE & CIA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores de Es-
tância Turística de Avaré.

Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019.
Valor Estimado: R$ 8.465,70 (oito mil, quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e setenta centavos). 
Fundamento Legal: Artigo 24, incisos II e V da Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores.
Referente: Processo nº 09/2019 – Dispensa de Licitação 06/2019.
Data do ajuste: 02 de maio 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.

CMPC
Conselho Municipal de Políticas Culturais

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MARÇO DE 2019
Nesta terça-feira, 26 (vinte e seis) de março deu-se inicio na pri-
meira chamada as 18hrs e 30 min  a reunião do CMPC realizada 
no Centro Cultural Esther Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507 com 
o intuito da leitura e revisão de lei citada logo abaixo, evento que 
contou com quorum de 11 (onze) conselheiros que assinaram a 
lista presencial, sendo eles 9 (nove) titulares e 2 (dois) suplentes. 
Justificaram suas ausências a conselheira Vilma Zanluchi (Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Avaré) 
e Sebastião Xavier de Lima (Desenho e Ilustração). Os seguintes 
conselheiros não compareceram e nem enviaram seus suplentes 
não justificando suas ausências, são eles: Karina dos Santos Sil-
va (Fotografia), Everton Gomez Brasil (Dança), Carlos Domingos 
Alonso (Artes Folclóricas), Luis Fernando Lopes (Produtores Cul-
turais), Antônio Nunes Sobrinho (Museus), Isabel Cardoso (Asso-
ciação Comercial e Industrial de Avaré), Sueli Conceição de Souza 
Papay (Associação de Artesanato), Cristiano Gomes Banin (Con-
selho Municipal do Plano Diretor), Reinaldo Severino Souto (Secre-
taria de Turismo), Judésio Borges (Secretaria de Meio Ambiente), 
não havendo representantes do Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente, Departamento de Contabilidade, Meios de Comu-
nicação e do Conselho Municipal de Turismo até o presente mo-
mento, lembrando que fora enviado ofício solicitando membros, os 
mesmos ainda não se manifestaram. 
Como citado acima, é dado início imediato para a Leitura da Lei nº 
2.020, de 31 de maio de 2016 que Cria o Fundo Municipal de Cul-
tura e dá outras providências e é de Autoria do até então Prefeito 
do Município Sr. Poio Novaes (Projeto de Lei 16/2016). A leitura tem 
o intuito de conferência do texto ao qual foi feita pela Presidente 
Poliana Gomez Brasil que, em alguns momentos, pede aos conse-
lheiros se há concordância com o que fora dito, ao passo que todos 
os membros presentes se prontificam, tiram duvidas, acrescentam 
ideias ao texto e até editam alguns itens. Assim seguiu-se por boa 
parte da reunião com a explanação desta lei e suas alterações.
Ao final da leitura, Poliana assina os oficios que foram discutidos 
na reunião de fevereiro e serão enviados à Secretaria de Cultura, 
e será reiterado um ofício de 2018 a pedidos da Conselheira Gio-
vanna Sgarbi sobre o suporte em eventos artísticos particulares.
No uso da palavra livre, nenhum conselheiro se fez presente, por-
tanto não havendo o uso da mesma por nenhum conselheiro, eu 
Cristiano de Oliveira na condição de 1° secretário lavro esta ata 
com a Presidente, Poliana Gomez Brasil, dando por encerrada a 
reunião às 08 hrs e  10minutos.

Cristiano de Oliveira                                     Poliana Gomez Brasil  
1º Secretário                                                   Presidente

Conselho Municipal de Educação – CME
Convocação 

O conselho Municipal de Educação (CME) CONVOCA os Conse-
lheiros, para REUNIÃO ORDINÁRIA que se realizará no próximo 
dia  14/05/2019 (Terça-feira), às 14h no Centrinho, localizado na 
Avenida Major Rangel, 2222, nesta cidade de Avaré. 
Pauta da Reunião:
Posse aos novos Conselheiros de acordo com o Decreto 5461 de 
18/05/2019.
Eleição para Presidência do CME.
Leitura e aprovação da Ata.
Análise e deliberação dos ofícios recebidos e encaminhados.
Outros assuntos referentes à Educação.
As reuniões do CME são abertas a população.
Avaré, 09 de Maio de 2019.

Maria José da Cunha
Presidente do CME

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO 
DE FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
126/19 – R. TURQUIA, 111 – 4.237.002-000 - LRFB - SONORIZAÇÃO
127/19- AL. FRIDA ELZA – 4.529.046-000 – ACB – LIMPEZA
128/19 – R.ALBERTO VENDRAMETO – 4.352.016-000 – DF – LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES :
0956/19 – AV.TRES MARIAS – 4.183.006 – NRS - LIMPEZA
1012/19 – R.LINEU PRESTES, 2009 – 2.151.010-000 – SBB – 
CONSTRUÇÃO
1019/19 – TV. DJANIRA MOTA, 2071 – 1.069.012-000 – ON – 
CONSTRUÇÃO
1020/19 – R.BRUNO TAMASSIA,2061 – 22.101 – LAGB – SONO-
RIZAÇÃO
1021/19 – R.PEDRO VILLEN,02 – 22.251 – ANGJ – SONORIZAÇÃO
1022/19 – R.DICO MERCADANTE,621 – CSM – SONORIZAÇÃO
1023/19 – R.LUIZ BASTOS CRUZ,293 – AOB – SONORIZAÇÃO
1024/19 – R.ANTONIO BRUNO,136 – FRB – SONORIZAÇÃO
1025/19 – R.ZICO DE CASTRO, 161 – RO – SONORIZAÇÃO
1026/19 – R.SEME JUBRAN, 120 – TFOM – SONORIZAÇÃO
1036/19 – R.TAGUAI,187 – 5.052.003-000 -  MCGB – SONORIZAÇÃO
1037/19 – R.JOÃO FRAGOSO,281 – 5.081.033-000 – HLO - SO-
NORIZAÇÃO
1038/19 – R.ALLAN KARDEC,1274 – 5.150.016-000 – OPSF – 
SONORIZAÇÃO
1039/19 – R.CEZRÁ,1531 – 4.021.014-000 – AGF – SONORIZAÇÃO
1040/19 – R.PE.EMILIO ILMOS, 1108 – 2.057.017-000 – VO – SO-
NORIZAÇÃO
1056/19 – R.ARMANDO ASSATO – 5.130.001-000 – AJR – LIMPEZA
1058/19 – R.SEME JUBRAN – 3.130.019- JRR – LIMPEZA
1059/19 – TV. CAMBARÁS – 5.037.002-000 – PAG – LIMPEZA
1071/19 – R.JOSE R.CARVALHO – 5.187.011-000 – JEV – LIMPEZA
1075/19 – R.CARLOS CAVINI – 5.268.016-000 – MFO – LIMPEZA
1077/19 – R.WALDEMAR L.PERES – 3.270.004-000 – ALL – LIMPEZA
1080/19 – R.MIGUEL CHIBANI – 3.290.038-000 – ALM – LIMPEZA
1081/19 – AV. MAMUD SACRE – 4.458.007-000 – AF – ENTULHO
1082/19 – PÇ. LINDOLFO ESTEVES – 5.130.002-000 – MEBF – 
LIMPEZA
1089/19 – R.ITAMAR MARCONDES – 5.346.001-000 – ING – LIMPEZA
1092/19 – R.ARISTIDES C. MESSA – 4.340.014-000 – VCS - LIMPEZA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE 
AUTO DE INFRAÇÃO

AIF Nº 667 de 20/02/2019, protocolo/processo nº 278/19 de 
20/02/2019, AIP Nº 273 de 28/03/2019, protocolo/processo nº 
432/19 de 28/03/2019
Interessado: PAULO SERGIO QUARTUCCI NIERGA (NORMA 
ALIMENTOS CASEIROS)
CPF/CNPJ: 23.632.670/0001-26
Endereço: Rua São Vicente, nº 731 –  Avaré/SP
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 04-19
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 ORDINÁ-
RIA Nº 04-19, a ser realizada no dia 15/05/19 (quinze de  maio, 
quarta-feira), na sede da AREA, à Rua dos Engenheiros, 26 - Co-
lina 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 me-
diante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
1.2) Aprovação das Ata da Reunião Ordinária nº. 03/2019 do dia 
17/04/2019
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas;  
2.3.2) Correspondências Enviadas; 
2.4) Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 7 de maio de 2019. 

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Ricardo Sgarbi Augusto
Secretário Executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de 
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 – inciso XI, 
no uso de suas atribuições, vem pelo presente convidar os Conse-
lheiros do CMPD, os interessados nos processos abaixo numera-
dos, e a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que se 
realizará no próximo dia 28 de maio de 2019 (terça-feira), às 19h00 
em primeira chamada ou às 19h15 em segunda chamada, no Au-
ditório da AREA (Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos), sediada à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa 
Vista, para que se cumpra a pauta abaixo designada:
I. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 308/2018, Re-
querente: JOÃO CARLOS FERREIRA - Desdobro de imóvel, situa-
dos na Travessa Coronel Faustino Gutierres números 667 e 673, e 
Rua Dr. Félix Fagundes número 670 - Vila Timóteo;
II. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 319/2019, Re-
querente: ANTONIO APARECIDO NAVARRO RODRIGUES - Des-
dobro de imóvel, localizado à Rua Piraju, 63 - Vila Jardim;
III. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 320/2019, 
Requerente: WEL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICI-
PAÇÕES - Classificação da área urbana de 364.611,58m² como 
ZR-0, ZM-1 e ZM-2 com o objetivo de implantar lotes residenciais 
e de uso mistos assim como área institucional, arruamento e áreas 
verdes. Área compreendida entre a Avenida Fuad Haspani e a de-
nominada Estrada Água da Onça;
IV. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 322/2019, Re-
querente: CECÍLIA TAMINATO BORGES – Desdobro de imóvel, 
localizado na esquina da Rua Dr. Félix Fagundes e Rua José Cons-
tâncio - Vila Timóteo;
É responsabilidade do interessado/solicitante explanar os moti-
vos e justificativas do requerimento, para os quais será concedido 
prazo de 05 (cinco) minutos.  Recomenda-se que os interessados 
preparem material digital que possibilite a exposição no telão. Na 
ausência do interessado ou seu representante, autor da solicitação, 
que originou a demanda a ser apresentada na Audiência Pública, o 
processo poderá ser retirado da pauta.
Após a audiência pública, o CMPD fará a reunião extraordinária 
para deliberação do exposto.
A audiência pública é a oportunidade para que qualquer pessoa 
apresente opiniões, dúvidas e sugestões a respeito das solicita-
ções objeto dos processos pautados, que serão apreciadas poste-
riormente pelo Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD
Avaré, 09 de maio de 2019.

Paulo Ciccone
Presidente do CMPD
João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA 

MAIO DE 2019

Relação de Emissão de Licenças da Vigilância Sanitária – Abril 2019

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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ESPORTES

Rodada da Liga de Basquete 
do Centro-Oeste Paulista foi 
realizada em Avaré e Botucatu

Dando sequência à 6ª rodada de competições da 
Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista (LBC), os 
times sub-14 e sub-17 da Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer (SEME), através do projeto Cestinhas do 
Futuro da AABA, viajaram no domingo, 5, para Botu-
catu, para jogo contra times da casa.                                                     

Basquete vence três jogos
em competição paulista 

Adulto Sub-14Sub-17

O Sub-14 venceu a primeira partida pelo pla-
car de 99 x 24, com destaque para o cestinha João 
Cruz, que fez 28 pontos. Já o Sub-17 venceu a se-
gunda partida pelo placar de 59 x 30, com desta-
que para Jean Silva, com 20 pontos, e Jean Porto, o 
cestinha do jogo que fez 26 pontos.

Jogos em casa
Também pela LBC, os times masculinos sub-13 

e sub-14 estrearam em casa no sábado, 4, ambos 
contra o time de Criarte/Bauru. O jogo que ocorreu 
no Ginásio “Tico do Manolo” terminou com derro-

ta do sub-13 por 24 x 135 e do sub-14 por 28 x 66.
Em avaliação, o técnico Polenta diz que os me-

ninos do sub-13 estão no primeiro ano de treino 
e continuam trabalhando duro para melhorar os 
resultados. “Embora o placar elástico para o ad-
versário, os times, com certeza, estão entre os três 
principais projetos do interior”, avalia o professor.  

Já o time adulto masculino venceu a 
equipe de Tupã pelo placar de 73 x 66. Os  
destaques avareenses foram os atletas Leandro, 
que marcou 11 pontos, Douglas com 16 e Diegão, 
o cestinha da partida com 35 pontos.

Equipe com avareenses sai vitoriosa 
em competição de atletismo adaptado

Atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) participaram entre os dias 3 
e 5 de maio do Meeting Brasileiro de Atletismo, campeonato realizado no Centro Paralím-
pico Brasileiro (CPB) em São Paulo.

A equipe faz parte do Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados e integra a 
Seleção Regional com o nome FunBBE. 

Composta por 14 atletas, incluindo os avareenses Washington Luiz Justino, Lucas de 
Oliveira Bovolenta e Jéssica Luzia de Oliveira, a FunBBE ficou em primeiro lugar no campe-
onato, totalizando 207 pontos. 

Em segundo lugar ficou o Distrito Federal com 192 pontos e, em terceiro, está o JR. Fer-
raz, de São Paulo, com 124 pontos.

O campeonato que faz parte do calendário 2019 de competições da Confederação Bra-
sileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) contou com a participação de 26 
equipes de vários Estados.
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GESTÃO

Além da proteção, espaço 
passou por reforma e 
ganhou nova pintura 

A Prefeitura de Avaré acaba de concluir a im-
plantação da cobertura metálica na quadra polies-
portiva da Vila Esperança. 

Além da proteção, o espaço passou por reforma 
e ganhou nova pintura, um pedido dos moradores 
da localidade. 

Iniciada em janeiro, a obra está orçada em R$ 
234 mil. O empreendimento foi executado com re-
cursos próprios, a partir de emenda impositiva feita 
ao orçamento do município, sob a supervisão da 
Secretaria de Planejamento e Transporte.

A expectativa é que o acesso ao espaço inau-
gurado em 2005 seja ampliado, atraindo também 
moradores de localidades vizinhas.

Prefeitura finaliza cobertura 
da quadra da Vila Esperança 
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GESTÃO

Propositura foi protocolada 
na terça-feira, 7, na Câmara; 
vale-alimentação vai para 
R$ 250

A Prefeitura de Avaré protocolou na terça-feira, 7 
de maio, o projeto de lei que concede reajuste de 5% 
ao funcionalismo municipal. A propositura que eleva 

Projeto da Prefeitura concede 
reajuste de 5% ao funcionalismo 

para R$ 250 o vale-alimentação também foi proto-
colado na Câmara na mesma ocasião, onde ambos 
aguardam tramitação. O percentual ficou acima dos 
3% anteriormente anunciados pela administração 
municipal. O novo índice foi decidido após a conclu-
são do estudo de impacto orçamentário-financeiro 
conduzido pela Secretaria da Fazenda. 

O Executivo ressalta que a nova porcentagem está 
de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e 
com o índice estabelecido pelo Tribunal de Contas. 

 

Convênio garantiu à 
corporação veículos novos e 
equipamentos de segurança 

A Prefeitura de Avaré investiu aproximadamen-
te R$ 526 mil nos últimos dois anos no Corpo de 
Bombeiros da cidade. 

Os recursos são empregados através do convê-
nio entre estado e município e oriundos do recolhi-
mento da Taxa Municipal de Proteção a Desastres 
e da antiga Taxa de Sinistro, que são repassados ao 
Fundo Municipal de Bombeiros de Avaré e Região 
(FUMBOAR).

Equipamentos 
Entre as melhorias estão uma Unidade de Res-

gate no valor de R$ 280 mil, uma viatura para visto-
rias técnicas (R$ 56 mil) e uma ferramenta elétrica 
(R$ 33 mil) utilizada para retirar vítimas presas em 
ferragens. 

Também foram adquiridos cilindros de oxigênio 
para mergulho, estabilizadores veiculares e equi-
pamentos de proteção individual para combate de 
incêndio, entre outros itens de segurança.

O convênio garantiu ainda a instalação de uma 
nova fachada e a construção de uma sala de aula 
na unidade. 

Investimento do município no Corpo 
de Bombeiros supera R$ 520 mil 
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AGRONEGÓCIO

Hortaliças produzidas pelos 
participantes são doadas a 
entidades assistenciais

Parceria entre a Secretaria Municipal de Agricul-
tura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), o projeto “Jovem Agricultor do Futuro” está 
desenvolvendo atividades práticas sobre a produ-
ção de horta.

Cerca de 35 alunos, entre eles 20 estagiários, 
participam da capacitação que teve início em mar-
ço. Ministradas por instrutores técnicos do Senar, 
as aulas acontecem no Centro Social Urbano (CSU). 

Social 
Além de estimular a formação de mão de obra 

qualificada para o agronegócio, a iniciativa tam-
bém tem um caráter social, já que toda a produ-
ção é doada para entidades sociais, escolas, asilos 
e abrigo municipal.

 

Projeto da Secretaria da Agricultura alia 
capacitação e responsabilidade social 

Estão abertas as inscrições para a Oficina de 
Webclipe do Ponto MIS, projeto que leva capaci-
tação pelo interior de São Paulo através de par-
ceria entre o Museu da Imagem e do Som (MIS) 
e Secretaria Municipal da Cultura.

Programada para o dia 20 de maio, a partir das 
18 horas, no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”, a 
oficina oferece 20 vagas. A idade mínima para parti-
cipar é 14 anos. As inscrições podem ser feitas atra-
vés do contato (14) 9 9774-6933  (falar com Guma).

Programação
Serão 4 horas de duração, sendo a primeira 

dedicada à introdução do conceito de webcli-
pe. Os participantes podem enviar suas próprias 
músicas no email victorlucas@mis-sp.org.br (é 
necessário que a mensagem contenha identifi-
cação e assunto). No caso de nenhuma música 
ser enviada antes, o exercício será feito com uma 
canção de direitos autorais liberados.

As outras 3 horas serão aplicadas na concep-

Ponto Mis: abertas as inscrições para oficina de webclipe
CULTURA

ção da ideia para o webclipe, captação de imagens 
e edição. O resultado do exercício é um vídeo de 
1 minuto com parte da música escolhida, que será 
publicado nas plataformas do programa e poderá 
ser compartilhado por todos os participantes.

Oficineiro
Quem ministra a oficina é Marcelo Perdido, gra-

duado em Publicidade pelo Mackenzie e pós-gra-
duado em Criação de Imagem e Som pelo Senac. 

Diretor e Editor de clipes musicais, ele trabalhou 
como diretor de cena na Colmeia, escrevendo e di-
rigindo o Orkut Ao Vivo/+Ao vivo para o Google. 

Na MTV, dirigiu vários programas aprimorando 
a linguagem visual aliada à música. Atualmente dá 
aulas sobre criação audiovisual na São Paulo Digital 
School, além de ser um dos oficineiros do Ponto MIS.

Serviço - O Centro Cultural “Esther Pires Nova-
es” fica na Rua Ceará, nº 1507. O telefone é o 
(14) 3733-7869. 
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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 pa-
gamentos por se tratar de serviços de consultoria, suporte técnico 
e licença de software e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para continuidade dos serviços informatizados da Ad-
ministração.
Fornecedor: Amêndola & Amêndola Software Ltda EPP.
Empenho(s): 1137/2019
Valor: R$ 4.226,74
Avaré, 10 de Maio de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças, pois o material é 
necessário para a manutenção da frota municipal, sendo  impres-
cindível para o bom funcionamento dos serviços de transporte da 
Municipalidade.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda.
Empenho(s): 2336/2019
Valor: R$ 8.121,02
Avaré, 10 de Maio de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de ventiladores mecânicos, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Cirúrgica Neves Ltda Epp 
Empenho(s): 4946/2019
Valor: R$ 194.094,66
Avaré, 10 de Maio de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal da Saúde.
Fornecedor: Drogaria FS Eireli
Empenho(s): 5048/2019 
Valor: R$ 26.636,00
Avaré, 10 de Maio de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimentos de pneus, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos Automotivos Manut.
Empenho(s): 2345/2019 
Valor: R$ 4.255,00
Avaré, 10 de Maio de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de pão de hot dog, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Assist. E Desenvolv. Social, a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Dodava Max Eireli – ME
Empenho(s): 4665, 849/2019
Valor: R$ 1.411,80
Avaré, 10 de Maio de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de pão de hot dog, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Assist. E Desenvolv. Social, a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Dodava Max Eireli – ME
Empenho(s): 4509/2019
Valor: R$ 130,00
Avaré, 10 de Maio de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de fornecimento de pão de hot dog, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Assist. E Desenvolv. Social, a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços e a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Dodava Max Eireli – ME
Empenho(s): 2248/2019
Valor: R$ 166,40
Avaré, 10 de Maio de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento da taxa de inscrição e ar-
bitragem Associação Regional de Handebol – São Manuel-SP, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a Se-
cretaria Municipal de Esportes.
Fornecedor: Planeta Esportes Eireli
Empenho(s): 7245/2019
Valor: R$ 2.850,00
Avaré, 10 de Maio 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 pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços informatizados de 
Gestão Pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, 
implantação, treinamento, customização, migração, conversão de 
banco de dados do sistema legado para o novo sistema, adequa-
ção, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica 
dos sistemas informatizados de gestão pública, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda.
Fornecedor: Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda
Empenho(s): 2068/2019 
Valor: R$ 20.010,00
Avaré, 10 de Maio de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da Fazenda

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/19 – PROCESSO Nº. 124/19

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços de 5.000 (cinco mil) centímetros/coluna 
para contratação futura de empresa para prestação de serviços de 
Agenciamento de Publicação em Jornal Diário de Grande Circula-
ção no Estado de São Paulo
Recebimento das Propostas: 16 de maio de 2.019 das 14 horas até 
28 de maio de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de maio de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 28 de maio de 2019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14)3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 10 de maio de 2.019 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/19 – PROCESSO Nº. 129/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de im-
plantação de guia e sarjeta na Avenida Paulo Contrucci Leal.
Data de Encerramento: 23 de maio de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de maio de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 10 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/19 – PROCESSO Nº. 130/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para prestação de serviços de assentamento de guias e de 
pavimentos.
Data de Encerramento: 23 de maio de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de maio de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 10 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/19 – PROCESSO Nº. 131/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de medi-
camentos – tabela CMED.
Data de Encerramento: 27 de maio de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de maio de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 10 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/19 – PROCESSO Nº. 132/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para locação de caminhão com operador.
Data de Encerramento: 27 de maio de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de maio de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 10 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/19 – PROCESSO N° 125/19

Considerando a necessidade de alteração no termo de referên-
cia, o Senhor RONALDO ADÃO GUARDIANO, Secretário Muni-
cipal de Administração, 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, mantêm-se o dia 20 de maio de 
2019, às 09 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 10 de maio de 2019.
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ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 003/19 – Processo nº. 045/19

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 003/19 às empresas J. 
QUINTILIANO TEIXEIRA ME – quiosque 02 – R$ 1.000,00 men-
sais e MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME – quiosques 01  - R$ 
1.049,00 mensais e 06 – R$ 1.049,00 mensais, objetivando a con-
cessão, para uso e exploração remunerada, de Quiosques da Pra-
ça Romeu Bretas. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de 
maio de 2.019 – Glauco Fabiano Favaro de Oliveira – Secretário 
Municipal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº.043/19 – Processo nº. 095/19
Fica adjudicado a Empresa MATHEUS LUCAS DE OLIVEIRA 
43504743824, com valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e 
duzentos reais), objetivando a contratação de empresa para minis-
trar aulas de dança no Costa Azul, Centro Social Urbano e Centro 
Cultural – adjudicado em: 30/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 003/19 – Processo nº. 045/19

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 003/19 às empresas 
J. QUINTILIANO TEIXEIRA ME – quiosque 02 e MARIA LUCIA LE-
ARDINI EIRELI ME – quiosques 01 e 06, objetivando a concessão, 
para uso e exploração remunerada, de Quiosques da Praça Ro-
meu Bretas. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de maio 
de 2.019 – Glauco Fabiano Favaro de Oliveira – Secretário Munici-
pal de Turismo da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLO-
GA a empresa KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP, responsá-
vel pelo fornecimento de No Break 3 KVA para o Departamento de 
Tecnologia da Informação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 025/19 
– Processo nº. 101/19. Homologado em: 29/04/2019.

Leonardo Pires Rípoli – Secretário Municipal de Esportes da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME, res-
ponsável pelo fornecimento de material esportivo para a SEME, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 026/19 – Processo nº. 102/19. Ho-
mologado em: 30/04/2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 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 PER VITA ASSOCIAÇÃO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANTA HUMANA, objetivando a con-
tratação de empresa para realização de curso de capacitação para 
funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, relativa ao Pregão Presencial nº. 026/19 – Processo 
nº. 061/19. Homologado em: 22/04/2019.

Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica 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 MATHEUS 
LUCAS DE OLIVEIRA 43504743824, objetivando a contratação 
de empresa para ministrar aulas de dança no Costa Azul, Centro 
Social Urbano e Centro Cultural, relativa ao Pregão Presencial nº. 
043/19 – Processo nº. 095/19. Homologado em: 30/04/2019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
BOARETO, RUIZ & CIA LTDA ME objetivando a aquisição de ma-
terial de marcenaria para a nova Unidade de Pronto Atendimento, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 052/19 – Processo nº. 112/19. 
Homologado em: 06/05/2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 021/19 – Processo nº. 122/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a RONALD PROTES 
03304477853, com valor total de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos 
reais), objetivando o fornecimento de equipamento de sonorização e 
iluminação para as festividades em comemoração do Dias das Mães 
2.019, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 06 de maio de 2.019 – Diego Beraldo – 
Secretário Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 003/19 – Processo nº. 045/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J. QUINTILIANO TEIXEIRA ME
Objeto: Concessão, para uso e exploração remunerada, de Quios-
ques da Praça Romeu Bretas – QUIOSQUE 02
Valor Mensal de Oferta: R$ 1.000,00 (um mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/05/2.019

Modalidade: Concorrência Pública nº. 003/19 – Processo nº. 045/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME
Objeto: Concessão, para uso e exploração remunerada, de Quios-
ques da Praça Romeu Bretas – QUIOSQUE 01
Valor Mensal de Oferta: R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/05/2.019

Modalidade: Concorrência Pública nº. 003/19 – Processo nº. 045/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME
Objeto: Concessão, para uso e exploração remunerada, de Quios-
ques da Praça Romeu Bretas – QUIOSQUE 06.
Valor Mensal de Oferta: R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/05/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 021/19 – Processo nº. 122/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RONALD PROTES 03304477853
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamen-
to de sonorização e iluminação para as festividades em comemo-
ração do Dias das Mães 2.019, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/19 – Processo nº. 101/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – EPP.
Objeto: Aquisição de No Break 3 KVA para o Departamento de Tec-
nologia da Informação.
Valor Global: R$ 8.470,00 (oito mil, quatrocentos e setenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 026/19 – Processo nº. 102/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME.
Objeto: Aquisição de material esportivo para a SEME..
Valor Global: R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/04/2019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 026/19 – Processo nº. 061/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PER VITA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIEN-
TAL PLANTA HUMANA
Objeto: Contratação de empresa para realização de curso para 
funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social.
Valor Global: R$ 5.955,99 (cinco mil novecentos e cinquenta e cin-
co reais e noventa e nove centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 043/19 – Processo nº. 095/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MATHEUS LUCAS DE OLIVEIRA 43504743824
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de dança no 
Costa Azul, Centro Social Urbano e Centro Cultural.
Valor Global: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 047/19 – Processo nº. 104/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SER-
VIÇOS LTDA EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de layout e 
confecção de placas e banners para identificação da nova Unidade 
de Pronto Atendimento.
Valor Global: R$ 3.972,00 (três mil novecentos e setenta e dois 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 052/19 – Processo nº. 112/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BOARETO, RUIZ & VIA LTDA ME
Objeto: Aquisição de material de marcenaria para a nova Unidade 
de Pronto Atendimento.
Valor Global: R$ 6.048,45 (seis mil quarenta e oito reais e quarenta 
e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 06/05/2019

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 010/18 – PROCESSO N° 131/18 (Contrato n° 
160/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa TMK ENGENHARIA S.A, objetivando o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução 
de pavimentação asfáltica e drenagem pluviais na Avenida Santa 
Barbará, com prorrogação do prazo de vigência até 07 de julho de 
2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamen-
to e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 026/18 – PROCESSO N° 058/18 (Contrato n° 
089/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRE-
LI, objetivando a prestação de serviço e fornecimento de materiais 
para a emissão do “Semanário Oficial da Estância Turística de Ava-
ré”, com prorrogação do prazo de vigência até 06 de novembro de 
2.019, no valor global de R$ 93.763,44 (noventa e três mil, sete-
centos e três reais e quarenta e quatro centavos). Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 053/18 – PROCESSO N° 156/18 (Contrato n° 
158/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IM-
PORTAÇÕES EIRELI ME, objetivando a prestação de serviço 
de manutenção preventiva e corretiva em equipamento PABX 
SIEMENS HIPATH 3000 e sistemas de controle de chamadas 
Callcenter e sistemas de gravação de voz automático, ativos e 
passivos da rede de computadores local (LAN), Link de internet 
(WAN) bem como a plataforma computacional hardware e sof-
tware do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
Regional de Avaré, com prorrogação do prazo de vigência até 
07 de maio de 2.020, no valor global de R$ 45.000,00 (quarenta 
e cinco mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/14 – PROCESSO Nº 314/14

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação do Termo de Prorrogação da Dispensa supra-
citada, no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré publica-
do em 03/05/2.019 e no Diário Oficial do Estado no dia 04/05/2.019, 
motivo pelo qual os atos praticados por este setor deverão ser rer-
ratificados.
Onde se lia:
TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 057/14 – PROCESSO Nº 314/14 (Contrato nº 301/14) 
(...). Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância 
Turística de Avaré.
Agora se leia:
TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 057/14 – PROCESSO Nº 314/14 (Contrato nº 301/14) 
(...). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de 2.019.
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TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº. 023/19 – PROCESSO Nº. 128/19, objetivando a contra-
tação de empresa para prestação de serviços e fornecimento em 
comodato de kits de repelentes ultrassônicos de pombos, pardais e 
maritacas para as EMEBs e CEIs do Município, conforme preceitua 
o artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogada em: 09/05/2.019. Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da Educação 
da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 040/19 – PROCESSO Nº. 086/19, objetivando a contra-
tação de empresa para prestação de serviços e fornecimento em 
comodato de kits de repelentes ultrassônicos de pombos, pardais 
e maritacas nas escolas e creches municipais, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 30/04/2.019. Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.

CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 049/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na Ci 
505342/19-S.M.P.T e considerando exoneração de Bruno Rafael Za-
neti e não comparecimento do 01º classificado, convoca os classifica-
dos do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto 
nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Ou-
tubro de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função 
de  ARQUITETO, 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
02º RODRIGO DIAS
Estância Turística de Avaré, aos 10 de Maio de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - ARQUITETO
ATRIBUIÇÃO - LC 127/2010 e 188/2013
Compreende as tarefas que se destinam na elaboração e proje-
tos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados 
e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desen-
volvem estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. 
Assessoram nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem 
como estabelece políticas de gestão. Serviços correlatos e afins 
REQUISITO MÍNIMO - Ensino superior completo em Arquitetura e 
Urbanismo e competente registro no CREA
HORÁRIO DE TRABALHO - 20 horas semanais / 4 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes
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 autenticado- diploma frente e 
verso de Arquitetura e Urbanismo e registro no CREA - autenticados
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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 050/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na 
Ci 506390/19-Decon e Ci nº 505085/19-SMMMA e déficit de ser-
vidores, convoca os classificados do Concurso Publico 002/2018, 
homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 
2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de  AGENTE ADMINISTRATIVO, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Hu-
manos 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
35º DENISE FARIA DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, aos 10 de Maio de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
Compreende em executar serviços de apoio nas áreas adminis-
trativas, financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas 
unidades administrativas; classificar documentos diversificados e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e 
digitação em programas específicos, prestação de informações de 
processos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar ati-
vidades auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, 
livros, periódicos e outras publicações; planejar , organizar e exe-
cutar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo 
da municipalidade , verificando a legislação quanto ao tempo cor-
reto para arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas 
afins designadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e conhecimento 
em informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Departamento de convênios, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente,SEMADS e EMEBs e CEIs da Secre-
taria Municipal da Educação
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 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 apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

Decreto nº 5.461, de 18 de Abril de 2019.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de 

Educação - CME.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica Reorganizado na forma abaixo, o Conselho Munici-
pal de Educação, nos termos da Lei Municipal nº 2.001, de 26 de 
abril de 2017.

DECRETOS

Membros:
Segmento: Representante da Educação Infantil
Titular: Aparecida Sônia de Assis Nishihara
Suplente: Amélia Maria Scuccuglia 
Segmento: Representante do Ensino Fundamental
Titular: Maria José da Cunha   (reorganizado)
 Suplente: Lourdes Evani Ferreira Gaspar  (reorganizado)
Segmento: Representante da Educação de Jovens e Adultos 
Titular: Marisa de Lourdes Carvalho Oliveira
Suplente: Maria Eliana Castanheira Kairallah
Segmento: Representante da Educação Especial
Titular: Camilo Boscolo Correa Gama   (reorganizado)
Suplente: Penélopy Pedroso Gonçalves  (reorganizado)
Segmento: Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino
Titular: Liliane Oliveira Guassu     (reorganizado)
Suplente: Celso Oliveira Mello      (reorganizado)
Segmento: Representante de Pais de alunos da Rede Municipal 
de Ensino
Titular: Meire Campedelli    (reorganizado)
Suplente: Danila Paula da Silva Gonçalves     (reorganizado)
Titular: Juliana dos Santos  (reorganizado)
Suplente: Mauro Rodrigues Ribeiro (reorganizado)
Segmento: Representante da Sociedade Civil
Titular: Gumercindo Castellucci Filho
Suplente: Luiz Eduardo Faria Ribeiro     (reorganizado)
Titular: Felipe Villas Boas G. Faustino   (reorganizado)
Suplente: Neusa Aparecida Viana Gambini
Segmento: Representante da Educação Estadual do Município 
Titular: Adriana Maria Mendonça
Suplente: Elenir da Silva Ilali
Segmento: Representante do Conselho de Alimentação Escolar
Titular: Hermes Rodrigues Pereira 
Suplente: Maria Auxiliadora da Silva
Segmento: Representante das Escolas Particulares do Ensino Bá-
sico do Município:
Titular: Maria Adelia Contrucci de Campli  (reorganizado)
Suplente: Maria Julia do Valle Dovigo         (reorganizado)
Segmento: Representante da Educação Superior
Titular: Waldyr Ferrari          (reorganizado)
Suplente: Ricardo de Lima Martins    (reorganizado)
Segmento: Representante do Conselho do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (FUNDEB):
Titular: Luís Henrique da Silva    (reorganizado)
Suplente: Divina Bernete Ortiz     (reorganizado)
Segmento: Representante do Conselho Tutelar
Titular: Gerson de Souza
Suplente: Jandira da Silva André
 Segmento: Representante dos Supervisores de Ensino da Rede 
Municipal de Ensino
Titular: Antônio Sérgio Conti       
Suplente: Maria Benedita Almeida 
Segmento: Representante do Gabinete do Prefeito
Titular: Júlio César de Carvalho Monta  (reorganizado)
Suplente: Vânia Maria da Silva (reorganizado)
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de Abril de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.478, de 09 de Maio de 2019.
Dispõe sobre a criação da Comissão Municipal de Educação 

Ambiental – COMEA e dá outras providências.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art. 1ª - Fica criada a Comissão de Educação Ambiental da Se-
cretaria Municipal da Educação e da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Avaré, Parques e jardins, de forma integrada, com a 
finalidade de promover a discussão, implementação, elaboração e 
monitoramento da Política Municipal de Educação Ambiental e o 
Programa Municipal de Educação Ambiental, permitindo a partici-
pação e a interação entre diversos segmentos da sociedade.
Art. 2º - Compete a Comissão a Secretaria Municipal da Educação  
e da Secretaria do Meio Ambiente :
I - Promover a discussão com a sociedade civil aos assuntos corre-
latos ao Meio Ambiente;
II - Acompanhar elaboração, implementação e revisão da política 
e plano de ação, relacionados a assuntos da Educação Ambiental;
III - Permitir a participação e interação entre diversos segmentos da 
Sociedade e Poder Público;
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IV - Estimular o intercâmbio de experiências que visem a mediação 
de interesses e resoluções dos conflitos socioambientais.
VI - Cabe a Secretaria Municipal de Educação adquirir materiais di-
dáticos para Educação Ambiental no Ensino Fundamental na Rede 
Municipal de Ensino de Avaré;
VI- Cabe a Secretária Municipal de Educação designar um profis-
sional da área de Educação para atuar na função de  Coordenador 
de Educação Ambiental da rede municipal de Ensino  articulando  
de forma continuada em todos os nìveis de modalidade dos proces-
sos educativos formais e não formais, respeitando o artigo 225 da 
Constituição Federal, inciso 6. 
VII - Cabe a Secretaria Municipal de Meio Ambiente  em acordo 
com a Secretaria Municipal de Educação , promover a capacitação 
de professores em atividade, tanto da rede pública, de acordo com 
os fundamentos da Política Estadual de Educação Ambiental de 
São Paulo;
VIII - Participar ativamente da elaboração, implantação, monitora-
mento, avaliação e revisão do Programa Municipal de Educação 
Ambiental;
IX – Propor aos órgãos de coordenação tema e questões de rele-
vância que necessitam de atenção de políticas de Educação Am-
biental relacionados à Lei de Educação Ambiental do Estado de 
São Paulo;
X – Elaborar, definir e aplicar estratégias e orientação para a for-
mulação, implantação, o acompanhamento e avaliação de política 
de Educação Ambiental;
XI – Proporcionar espaços de diálogos ampliados para participação 
dos mais diversos segmentos da sociedade civil, de órgãos gover-
namentais, das mais diversas esferas administrativas da Região 
do Município de Avaré, com o objetivo de dar subsídios mãos seus 
trabalhos;
XII – Manifestar-se referente à assuntos referentes a Educação 
Ambiental, submetidos à sua apreciação pelas Secretarias de Edu-
cação e do Meio Ambiente;
Art 3º- A Comissão Institucional de Educação Ambiental – COMEA 
– terá a seguinte estrutura;
I – Coordenador;
II – Secretaria-Executiva;
III – Plenário.
§ 1º- As Secretarias  Municipais do Meio Ambiente e da Educa-
ção, na qualidade de órgãos coordenadores da Política Estadual 
de Educação Ambiental (Decreto nº 63.456 de 5 de junho de 2018) 
– CIEA, de maneira partidária, prover suporte administrativo, finan-
ceiro e operacional à Comissão Interinstitucional de Educação Am-
biental do Município de Avaré, em concordância com as Diretrizes 
do CIEA, contando com o apoio de órgãos e entidades integrantes 
da Administração Estadual Direta e Indireta;
§ 2º- A Coordenação do COMEA caberá a um de seus membros, 
eleito pelo Plenário da Comissão, durante um período de dois 
anos, permitida uma recordação por igual período;
§ 3º- A Secretaria Executiva ficará a cargo da Secretaria do Meio 
Ambiente;
§ 4º- O Plenário da COMEA contará com representantes que atu-
am na área de Educação Ambiental, sendo titulares e suplentes, 
para as seguintes vagas:
1 – Duas vagas para a Secretaria do Meio Ambiente;
2 – Duas vagas para a Secretaria da Educação;
3 – Quatro vagas para a Sociedade Civil.
§ 5º- O mandato dos membros do – COMEA será de dois anos, 
permitida uma recondução por igual período;
§  6º- Os representantes a que se refere ao  § 4º deste artigo, se-
rão indicados pelos pares mediante critérios a serem fixados pelas 
Secretarias Municipais de Educação e do Meio Ambiente, apresen-
tados em Edital publicado pela Secretaria-Executiva;
§ 7º - Poderão ser convidados representantes de outras instituições 
para colaborar com atividades da COMEA;
§ 8º - A Secretaria-Executiva da Comissão Institucional de Educa-
ção Ambiental deverá elaborar seu regimento interno, no prazo de 
10 dias contados de sua primeira reunião submetendo a aprovação 
do Plenário.
Art 4°- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto nº 5.465, de 25 de Abril de 2019.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de Maio de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.479, de 09 de Maio de 2019.
Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-

nais da Educação – FUNDEB, e dá outras providências.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
DECRETA:
Artigo 1º – Fica organizado na forma abaixo, o Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação – FUNDEB, nos termos da Lei Municipal 
n.º 929, de 25 de abril de 2007, alterado pela Lei 1.168 de 09 de 
abril de 2009:-
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: Vânia Maria da Silva  - Reconduzida
SUPLENTE: Julio César de Carvalho Monta
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR: Divina Bernete Ortiz Dias - Reconduzida
SUPLENTE: Admir Cândido
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Vilmar Cuebas Camargo
SUPLENTE: Lourdes Evani Ferreira Gaspar
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS
TITULAR: Celso Melo de Oliveira 
SUPLENTE: Irani Montanha Guardiola
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINIS-
TRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Rafael Vicentini
SUPLENTE: Kelly Cristina Ramos - reconduzida
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Elzimar Ferreira Benini Benedicto
SUPLENTE: Maria Julia Leite dos Santos
TITULAR: Paula Soares dos Santos
SUPLENTE: Claudia Aparecida de Brito
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA PÚBLICA
TITULAR: Maria da Glória Santana de Souza
SUPLENTE: Maria José de Almeida Silva Souza
TITULAR: Adão Veríssimo de Sousa - Reconduzido
SUPLENTE: Jurandir Barbosa - Reconduzido
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Maria José Cunha - Reconduzida
SUPLENTE: Aparecida Sonia de Assis Nishihara - Reconduzida
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR:  Gerson de Souza Titular
SUPLENTE: Gislene Cristina P. Hersoguenrath
Artigo 2º - O período de vigência do mandato do Conselho será de 
02 (dois) anos.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto n° 5.473, de 03 de Maio de 2019.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de Maio de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Ciclo de palestras acontece 
nos dias 13, 20 e 27 de maio, 
das 14 às 16 horas 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência está promovendo uma série de encontros 
que vai discutir questões de gênero, orientação 
sexual, cuidados com o corpo, mitos e verdades e 
autoestima da pessoa com deficiência, entre ou-
tros assuntos.  

Software permite abertura online de empresas
Uma capacitação promovida na quarta-feira, 8, reuniu 45 contadores no 

Centro Cultural “Esther Pires Novaes”. 
O objetivo da exposição organizada pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

por meio do setor de ISS/Alvará, foi familiarizar os profissionais com o novo 
sistema da Prefeitura de Avaré. 

O software permite que a abertura e a alteração de empresas sejam feitas 
online. O manuseio da ferramenta foi detalhado por um técnico. 

Um novo sistema para a emissão de nota fiscal eletrônica entrou em ope-
ração no início de abril. Na época, uma capacitação também foi realizada para 
esclarecer os usuários. 

 

 

Encontros discutem saúde e
sexualidade da pessoa com deficiência 

FAZENDA

Capacitação auxilia 
contadores no uso de novo 
sistema da Prefeitura

 Objetivo é eliminar criadouros do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor da dengue, 
zika e chikungunya

Uma campanha que vai té 17 de maio convida o munícipe a dar 
um destino correto a pneus sem uso. O objetivo é eliminar cria-
douros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika 
e chikungunya.

A iniciativa é uma parceria entre Secretaria Municipal da Saúde, 
Município VerdeAzul, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Vi-
gilância Sanitária e Governo do Estado de São Paulo.

Coleta 
Os pneus devem ser entregues na Avenida Novit, nº 555, Distri-

to Industrial, próximo ao trevo de Arandu. A coleta é feita das 8 às 
11h30 e das 13 às 17 horas. 

SAÚDE 

Campanha cria 
ponto de coleta para 
pneus sem uso

O objetivo do ciclo de palestras “Falando sobre 
Sexualidade” é ampliar o conhecimento dos parti-
cipantes e discutir como a deficiência pode ser en-
carada com naturalidade, promovendo a saúde e a 
qualidade de vida. 

O primeiro encontro aconteceu na segunda, 6, 
das 14 às 16 horas. As demais edições serão nos 
dias 13, 20 e 27 de maio, no mesmo horário. 

 A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência fica na Rua Ceará, n°1393. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (14) 3732-8844. 




