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SAÚDE

A Prefeitura de Avaré
conseguiu junto ao
Governo do Estado e ao
Governo Federal, a
liberação de recursos
para a reforma e
adequação de duas
importantes unidades de
saúde do município.
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Túnel da Rua
Alagoas: assinada
autorização para
início da obra

Na Terça Feira, 9, o Prefeito Jô
Silvestre, acompanhado do Secre-
tário de Governo Glauco Fávero,
viajou à Brasília para audiência com
o Ministro dos Transportes, Maurí-
cio Quintella. A agenda tratava da
autorização final para a construção
de um túnel ao final da Rua Alago-
as, permitindo acesso rápido para
quase 15.000 famílias que moram
nos bairros: Vila Martins III, Plimec,
Vila Esperança, D. Laura, Vida Nova
Água Branca e promete desafogar
o fluxo de veículos que hoje se con-
centra no pontilhão que liga o cen-
tro a região da Brabância, Vila Jar-
dim, Vila Operária, Di Fiori e Brasil
Novo. Página 11

OBRAS

Tapa Buracos:
revogada
segunda liminar
O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Avaré, revogou, na última terça-
feira, 9, a segunda liminar que impe-
dia a continuidade da Operação Tapa
Buracos, desenvolvida pela Prefeitu-
ra Municipal.  Página 11.

OBRAS

Liberados quase 2 Milhões de reais
para reforma de Unidades de Saúde

Circuito SESC de Artes promove
programação cultural no Largo São João

Página 19.
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LICITAÇÃO

Aviso de Editais
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/17 - PROCESSO Nº.194/17

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de freezer horizontal, bebedouro e arquivo de aço
Recebimento das Propostas: 22 de Junho de 2.017 das 10 horas
até 04 de Julho 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 04 de Julho de 2.017 das 08h30min às 09h30min.
Início da Sessão: 04 de Julho de 2.017 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.bllcompras.org.br
- Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de  Maio de 2.017
- Andréia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/17 - PROCESSO Nº. 189/17
Objeto: Aquisição de veículo para a Vigilância Epidemiológica
Data de Encerramento: 26 de maio de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de maio de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de maio de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/17 - PROCESSO Nº. 190/17
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de madeiras para a Secretaria Municipal de
Planejamento e Transportes
Data de Encerramento: 26 de maio de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de maio de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de maio de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/17 - PROCESSO Nº. 191/17
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de licenças de softwares para a Secretaria
Municipal de Educação
Data de Encerramento: 29 de maio de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.

Data de abertura: 29 de maio de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de maio de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/17 - PROCESSO Nº. 192/17
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de
serviços voltados à implantação de sistema pedagógico de ensi-
no com suporte pedagógico, bem como fornecimento de material
didático composto por conjuntos impressos (aluno e professor).
Data de Encerramento: 30 de maio de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de maio de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de maio de 2.017 -
Érica Marin Henrique - Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/17
PROCESSO Nº. 165/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de
concreto usinado
Data de Encerramento: 25 de maio de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de maio de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de maio de 2.017 -
Érica Marin Henrique - Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/17
PROCESSO Nº. 168/17

Objeto: Aquisição de cortadores de grama para uso no setor de
manutenção de praças e jardins
Data de Encerramento: 25 de maio de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de maio de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de maio de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/17 -
PROCESSO Nº. 143/17

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de
empresa para prestação de serviços de exames de colonoscopia
para pacientes da Saúde

Data de Encerramento: 30 de maio de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de maio de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de maio de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os itens desertos 01, 02, 03 ,04, 05, 06, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34 e os itens
fracassados 09 e 10 da licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 042/17, PROCESSO n° 094/17, que tem por objeto
registro de preço para eventual fornecimento de soluções es-
pecíficas para das unidades da Saúde, conforme preceitua o
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal - Revogada em: 09/05/2017. Joselyr
Benedito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA
Joselyr Benedito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA as empresas ASSOCIAÇÃO DOS PRODU-
TORES RURAIS DOS BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS,
ARACATU, CAVIUNA, EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA
GRANDE (ASSOCIAÇÃO DOS SEIS BARROS), no valor global de
R$ 540.690,76 (Quinhentos e quarenta mil, seiscentos e noventa
reais e setenta e seis centavos) e COOPERATIVA DE PRODUTO-
RES DE ITAPEVA E REGIÃO - COOPEVA, no valor global de R$
313.284,40 (Trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais
e quarenta centavos), responsáveis pelo fornecimento de gêneros
alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar no Município de Avaré/SP, relativa a Chamada Pública nº.
001/17 - Processo nº. 115/17 - Homologado em: 05/05/2.017.

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Joselyr Benedito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA a empresa EMPÓRIO MÉDICO COMÉR-
CIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA, refe-
rente ao Item 01, no valor global de R$ 10.400,00 (Dez mil, qua-
trocentos reais), responsáveL pelo registro de preços para even-
tual fornecimento de medicamentos para atender pacientes de
Mandado Judicial, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 056/17 - Pro-
cesso nº. 144/17 - Homologado em: 27/04/2017.



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 056/17 - Processo nº. 144/17
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚR-
GICOS HOSPITALARES LTDA (Item 01)
Valor Global: R$ 10.400,00 (Dez mil, quatrocentos reais)
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de medi-
camentos para atender pacientes de Mandado Judicial
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 27/04/2.017

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº 001/17 - Processo nº. 115/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIUNA,
EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSOCIA-
ÇÃO DOS SEIS BARROS)
Valor Global: R$ 540.690,76 (Quinhentos e quarenta mil, seis-
centos e noventa reais e setenta e seis centavos)
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E
REGIÃO - COOPEVA
Valor Global: R$ 313.284,40 (Trezentos e treze mil, duzentos e
oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricul-
tura Familiar para Alimentação Escolar no Município de Avaré/SP.
Data da Assinatura do Contrato: 05/05/2.017

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Modalidade: Chamamento Público nº. 013/16 - Processo nº. 396/16
Contrato nº 156/17
Credenciante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Credenciada: BANCO BRADESCO S.A.
Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para pres-
tação de serviços bancários de arrecadação de Tributos e de-
mais Receitas Municipais, com prestação de contas, por meio
eletrônico dos valores arrecadados.
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2017.

TERMO DE ALTERAÇÃO
Considerando a determinação do Senhor Prefeito Joselyr Bene-
dito Costa Silvestre, fica alterado o Termo de Prorrogação n°
141/17 do Pregão Presencial n° 101/15 - Processo n° 591/15, no
item 01, no que diz respeito a vigência do citado termo.
Onde se lia:
1) O prazo de vigência deste Termo de Prorrogação contratual
expirará em 31 de março de 2.018.
2) O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 420.000,00
(Quatrocentos e vinte mil reais), sendo R$ 35.000,00 (Trinta e
cinco mil reais) mensal.
Agora se leia:
1) O prazo de vigência deste Termo de Prorrogação contratual
expirará em 30 de setembro de 2.017.
2) O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 210.000,00
(Duzentos e dez mil reais), sendo R$ 35.000,00 (Trinta e cinco
mil reais) mensal.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de maio de
2.017.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 062/13 - Processo nº. 163/13, (Contrato nº 117/
13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e ARÃO OTANI, objetivando a locação de imóvel para instalação
do Arquivo Municipal, conforme solicitação da Secretaria Muni-
cipal de Administração com prorrogação do prazo até 30 de abril
de 2018, com valor de R$ 37.939,20 (Trinta e três mil novecen-
tos e trinta e nove reais e vinte centavos). - Joselyr Benedito
Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 016/17 - PREGÃO PRESENCIAL: 005/17

ATA DE REGISTRO: 021/17
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de em-
presa para transporte para locomoção de pessoas em trata-
mento médico fora do município
DETENTORA: RÁPIDO SUMARÉ LTDA
Valor Unitário: R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos)
por quilômetro rodado.
Valor global: R$ 497.972,80 (quatrocentos e noventa e sete mil
novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses - Assinatura: 08/02/2017
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INEDITORIAIS

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 12 - Reunião Ordinária do CMPD de 28

de março de 2017

Às dezenove horas e dez minutos do dia 28 de março de 2017,
à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa Vista, no salão de
eventos, por cessão gratuita da Associação Regional dos Enge-
nheiros Arquitetos e Agrônomos - AREA, teve início a Reunião
Ordinária coordenada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor,
com a presença dos seguintes conselheiros: Alberto Fabiano
Rossi, André Garcia Rodrigues, Angela Golin, Cesar Piagentini
Cruz, Ciro Piagentini Cruz, Cristiano Gomes Banin, Cirene Go-
mes de Moraes, Bruno Rafael Zanetti, Luiz Gongora Rodrigues,
Francisco Fernandes Pinto Neto, Maria José da Cunha, Paulo
Henrique Ciccone, Rodrigo C Vilela, Sérgio Augusto Martins Fa-
ria, Sueli Alves Nunes, Vilma Zanluchi e Silmara Rodrigues. Abrin-
do a reunião a Presidente do CMPD, Angela Golin, agradeceu a
presença de todos e após os cumprimentos iniciais, em ato
contínuo, fez a leitura dos itens constantes da pauta do dia: 1.
Aprovação da ata anterior; 2. Correspondências recebidas e
enviadas; 3. Discussão e deliberação dos Processos Apresen-
tados; 4. Palavra livre. Na sequência a Presidente propôs a
aprovação da ata da reunião anterior datada de 16/02/2017,
enviada através de correio eletrônico, a qual, sem qualquer ob-
jeção, foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Passan-
do ao segundo item da pauta, os presentes foram informados a
respeito das correspondências recebidas e enviadas, quais
seguem: Protocolo nº 004/2017 - Requerente: Kijóia Empreendi-
mentos Imobiliários S/C Ltda, solicitando a inclusão de uma área
com 180.701,90 m², objeto da matrícula nº 61.788 do Lº 02 do
Oficial de Registro de Imóveis de Avaré-SP, atualmente cadas-
trado como vazio urbano, para enquadrá-la em ZR1, o qual foi
objeto de instauração do Processo 264/2017, de forma que, em
cumprimento à LC 213/2016, o mesmo será encaminhado ao
GTA a fim de obter o parecer técnico, para posterior andamento
de acordo com os trâmites legais; Protocolo nº 005/2017 - Re-
querente: Ronaldo Ragazzini Almeida, solicitando o
desmembramento dos imóveis situados na Avenida Pinheiro
Machado nºs 891 e 893, a qual foi objeto de reabertura do
processo 261/2017, o qual fora retirado da análise deste Con-
selho, por requerimento da própria parte, sendo encaminhado
ao GTA para análise e parecer, para posterior andamento de
acordo com os trâmites legais; Protocolo nº 006/2017 - Reque-
rente: Michetti Comércio Ltda, solicitando a reconsideração do
pedido de expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº
118/17, de forma favorável para a instalação de comércio vare-
jista de areia e pedra britada (Depósito), a ser instalado na Rua
Argentina Viana nº 719, Jardim Paineiras, o qual foi objeto da
instauração do Processo nº 265/2017, de forma que, cumprindo
o determinado pela LC 213/2016, foi encaminhado ao GTA, a fim
de obter o parecer técnico, para posterior andamento de acordo
com os trâmites legais. Passando ao item seguinte, a respeito da
análise e deliberação final dos processos apresentados, foram
obtidos os seguintes pareceres: Processo nº 024/2012 - tendo
como Requerente: Sidnei Aizique, que solicitou novo parecer do
referido processo considerando que a análise realizada anteri-
ormente locou o imóvel em loteamento diverso de sua real situa-
ção, de modo que obteve parecer desfavorável para o
desmembramento do imóvel correspondente ao lote 123 do
loteamento Jardim Paulista, o qual permite subdivisão. De tal
forma, considerando que a primeira análise efetuada pelo CMPD,
enquadrou o imóvel em loteamento diverso (Colina Verde), onde
não é permitida subdivisão, é que sobreveio sua reabertura, foi
obtido parecer favorável deste Conselho, considerando os do-
cumentos juntados comprovarem sua divisão anteriormente ao
ano de 2011, ou seja, antes da Lei do Plano Diretor. Dessa forma,
o Processo em questão será encaminhado ao GTA para obten-
ção do parecer técnico a fim de cumprir com os requisitos exigi-
dos atualmente pela LC 213/2016. Em relação ao Processo 263/
2017, onde o interessado Paulo Ciccone, apresenta proposta de
alteração da atual composição das Zud's existentes, sugerindo
a criação de nova urbanização dirigida, uma vez que atualmente
os empreendimentos se encontram distribuídos de forma irregu-
lar, considerando a localização dos loteamentos que as com-
põem, propondo, não só sua redistribuição entre as Zud's exis-
tentes, como a criação de nova Zud's, a fim de abranger outros
empreendimentos que se encontram omissos no mapa atual. Em
análise, este Conselho decidiu pela suspensão da proposta, de

forma que a mesma deve ser encaminhada para a comissão de
zoneamento a fim de que seja objeto de Projeto de Lei, uma vez
que resulta em alteração dos incisos contidos no artigo 77 da LC
213/2016. Em sequência, foi objeto de nova análise a delibera-
ção do Processo 257/2016, que resultou na Resolução nº 144/
2017, onde a área objeto do Loteamento Costa Verde, passou a
ser denominada como ZUD 4, a ser inserida na próxima altera-
ção do Plano Diretor. De tal modo, foi considerada a necessida-
de de que a Resolução atual fosse revogada, sob a justificativa
de que o loteamento Costa Verde já se encontra registrado e
aprovado pelo município desde a década de 80, de modo que
haveria a necessidade momentânea de incluí-lo em ZUD já exis-
tente, para posterior redistribuição em forma de Projeto de Lei,
conforme deliberado no Processo 263/2017. Assim, ficou deci-
dido que, considerando a existência do Loteamento a longa data,
a Resolução 144/2017, será revogada por uma nova Resolução
onde incluiria a área em questão na ZUD 1, atualmente existente.
Passando à Palavra Livre, a Presidente mencionou sobre o grande
número de inserção de área rural ao perímetro urbano, de modo
que seria necessário que futuramente houvesse um estudo mais
aprofundado para se definir a possibilidade de instituir um limite
de descaracterização dos imóveis rurais para urbano. Em
sequência, todos foram convidados a participar do Workshop
que se realizará nos dias 05 e 06 de maio de 2017, que tratará
de assuntos pertinentes ao Pano Diretor, entre eles a definição
da política urbana instaurada no município além do tema "As
maiores polêmicas e desafios que o plano diretor enfrenta", com
a participação de outros municípios, que se realizarão na AREA.
Não havendo mais nada a tratar, e, sendo que ninguém quis
fazer uso da palavra, a Presidente agradeceu a presença de
todos, encerrou os trabalhos às 20h21 em conjunto com o 1º
Secretário Cristiano Gomes Banin, que relato, subscrevo e assi-
no, em conjunto com a Presidente.

ANGELA GOLIN CRISTIANO GOMES BANIN
PRESIDENTE CMPD 1º SECRETÁRIO DO CMPD

Ata n°111/2017
Aos 16 dias do mês de fevereiro, do ano de 2017, as 10: 15
horas, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.  Estiveram presentes:
JOSANA SOUZA CARLOS, representando a Secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, MARIA JOSÉ DA CUNHA ,
representando a Secretaria de Educação,   ANA PAULA
GARBELOTI FABRÍCIO representando a Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, RAQUEL MOLINA NEGRÃO, re-
presentando a Secretaria  de Obras e Habitação, JOÃO BAPTISTA
VICENTE NETO, representando Instituição de Ensino Técnico
Estadual, HOSANA VEPPO RIBEIRO TEIXEIRA, representando
Clubes de Serviços, FABIANA TOLEDO, representando a Fun-
dação Padre Emílio Immos,  PATRICK YURI CORREA represen-
tando o Sindicato dos Comerciários, REBECA MARTINS CARNEI-
RO representando pessoas com deficiência visual,  KARINA
LUZIA DE OLIVEIRA representando pessoas com deficiência
intelectual, JULIANO FIORI representando pessoas com defici-
ência  auditiva. Justificaram ausência: APAE, OAB e Instituto
Federal. Faltas injustificadas: Secretaria Municipal de Adminis-
tração, Diretoria Estadual de Ensino, Representante de Deficiên-
cia Física. A sra. Fabiana Toledo, presidente, fez a abertura da
reunião agradecendo a presença de todos. A seguir a sra. Sandra
Ribeiro Rosa Antonio, Secretária Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, deu boas vindas a todos os conselheiros,
informou sua permanência frente a pasta da SMDPD, e informou
que já realizou reuniões com alguns secretários municipais dan-
do continuidade ao trabalho já iniciado e que a partir do
organograma da Secretaria, foi criado o departamento "CPA" -
Comissão Permanente de Acessibilidade subordinado a SMDPD
contando com o quadro funcional de uma engenheira civil, Re-
nata Rossetto Ramos Ribeiro e um estagiário, além da vinda de
uma nova funcionária, a sra. Adriana Vidal para  favorecimento
de todos os trabalhos. Agradeceu a parceria do Sincomerciários
e da ETEC e desejou um excelente trabalho a todos. A seguir a
sra. Fabiana Toledo apresentou a dificuldade encontrada pela
Fundação Padre Emílio para conseguir transporte para os alu-
nos frequentarem o EJA. Informou que fez um ofício em nome do
conselho e encaminhou à secretaria de educação com cópia
para o Prefeito. Falou sobre a falta de vontade e descaso de
alguns profissionais do setor público frente a resolução da situ-
ação quando a mesma foi tentar buscar soluções sem envolver

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

o conselho. Falou ainda sobre a desmotivação dos assistidos
pela Fundação após a falta do ônibus e que o conselho deve
sempre interferir positivamente para tentar solucionar casos
como este. Disse que o conselho tem muita força pois após o
envio do ofício, tudo se resolveu rapidamente. A sra. Fabiana
falou que teve uma reunião com a promotora, dra. Renata
Lazzarini que se mostrou muito aberta ao diálogo, demonstran-
do justiça e disposição para ajudar. Percebeu que a mesma tem
um perfil voltado à conscientização e ao diálogo e por isso o
conselho terá "carta branca" para trabalhar junto a ela. Falou
ainda que a promotora pediu os questionários enviados às es-
colas  e que provavelmente no final de fevereiro ou março deve-
rá realizar uma nova reunião com a sra. Fabiana. O sr. João Neto
sugeriu que a presidente dê conhecimento à promotoria sobre
todos os processos em andamento no conselho, não somente o
da educação especial. Sobre o planejamento para o ano de
2017, a sra. Fabiana sugere que o conselho atenha-se a soluci-
onar os processos já abertos e em andamento e atender denún-
cias que possivelmente cheguem para depois estabelecer no-
vas metas. A sra. Maria José sugere que a presidente relate
sobre a sala de recursos, recentemente ganhada pela Funda-
ção Padre Emilio que é exposto pela presidente a seguir.  A
seguir deu-se início aos processos. Processo n°02/2016- Ter-
minal Rodoviário. O sr. Juliano fala sobre a reunião que teve com
o advogado Marcelo Ornellas, sra. Deira Villen, Secretária de
Administração e com a conselheira Rebeca. Informou que o sr.
Marcelo Ornellas informou que a responsabilidade da adequa-
ção em acessibilidade no terminal rodoviário é do concessioná-
rio (ASPA) e não da prefeitura e que ficou responsável por
enviar um ofício ao CMDPD. A sra. Josana informou que o sr.
Marcelo Ornellas era comissionado e que o departamento está
com novos advogados que deverão ser informados sobre a
situação. A sra. Josana solicitou que o conselheiro Juliano relate
a reunião em documento específico constante da pasta proces-
so.   O sr. Juliano sugeriu também que seja agendado uma reu-
nião com o novo secretário de administração para que tome
conhecimento também. Processo n°03/2016- Educação Especi-
al - A sra. Fabiana informou que este processo está sob sua
relatoria e que deverá apresentar para a promotora  em futura
reunião e agendar visitas in loco nas escolas. Processo n°04/
2016- Alteração do Regimento Interno. Ficou agendado reunião
para o dia  24 de fevereiro as 9h00 com as conselheiras, Josana,
Raquel e Karina. Processo n°05/2016 - Banco de Dados. A sra.
Josana explicou que a conselheira Rode não poderá mais infor-
mar sobre a situação do banco de dados da SMDPD pois não faz
mais parte do quadro de funcionários e explicou que acompa-
nhará todo o processo e informará ao conselho sobre o anda-
mento. Informou que a SMDPD está em contato com o departa-
mento de TI e com a empresa Fiorilli para melhor adequação do
sistema SAS à realidade do trabalho desenvolvido pela SMDPD.
A sra. Ana Paula relata que a secretaria de Assistência Social
não utiliza este sistema e que os cadastros provavelmente de-
vem estar desatualizados, o que foi confirmado pela conselheira
Josana. A seguir a sra. Josana fez a leitura da ata da reunião
anterior que tem aprovação unânime. Durante a leitura da ata, a
sra. Maria  José comenta que está tendo dificuldades com o
caso  da aluna que já está em acompanhamento pelo Conselho
pois os pais não a tem levado para participar dos atendimentos
alegando falta de transporte, o que cita ser inverídico pois o
município fornece a carteira de transporte gratuito. A conselheira
Karina, observa que sempre leva o seu filho aos atendimentos e
que também não utiliza o transporte público e que uma situação
não tem a ver com a outra e sugere a sra. Maria José que o caso
seja levado ao conselho tutelar. Processo n°06/2016 - Planeja-
mento estratégico. A sra. Josana informa que a pasta está com
a conselheira Thais Engel da Secretaria da Administração. Pro-
cesso n°07/2016- Criação do Fundo Municipal - Reunião
agendada para o dia 03 de março, sexta - feira com a comissão:
Josana, Raquel,  Karina e Patrick. A seguir a sra Josana faz a
leitura do ofício n°418/2016 enviado pela SMDPD sobre o Pro-
grama Exercício 2017 - Ficha financeira para ciência. A sra.
Maria José sugere que o conselho acompanhe o uso da verba.
Foi sugerido por todos que a secretária Sandra seja convidada
a explicar a ficha financeira da SMDPD na próxima reunião. A
seguir a sra. Josana faz a leitura do ofício n°06/2017 sobre a
desafetação de veículo da Secretaria de Educação em favor da
SMDPD. A sra. Josana explica que a SMDPD estava tentando
obter um veículo para a Secretaria por meio do termo de
desafetação encaminhado pela Secretaria de Educação mas
que o sr. Prefeito Joselyr Silvestre encaminhou um ofício infor-
mando que o processo não deverá ser continuado devido a
legislação e que a SMDPD aguarde a aquisição de um veículo.
Ficou decidido que o CMDPD  deverá abrir um processo para
acompanhar o caso e que o prefeito deverá ser oficiado sobre
o apoio do conselho para a aquisição do veículo.  Sobre a ques-
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tão de total de multas sobre o impedimento de trânsito em calça-
das, a sra. Josana informou que não obteve resposta do ofício
encaminhado para o setor de fiscalização e também enviado
para o ex-prefeito, sr. Paulo Dias Novaes Filho. Abriu-se uma
discussão sobre a importância da aplicação de multas para que
munícipes se conscientizem da importância de não obstruir as
calçadas e também de construí-las adequadamente favorecen-
do a mobilidade urbana de pessoas com deficiência. A sra. Hosana
Veppo sugere que a Prefeitura junto com a CPA organize pales-
tras para alunos de engenharia civil pois percebe que os mes-
mos muitas vezes não tem entendimento da importância desta
questão. O conselheiro João Neto fala da importância de se criar
parcerias para sanar as dificuldades. A sra. Fabiana fala que o
conselho é composto por diversos profissionais e que estes
profissionais poderiam  também oferecer este serviço de infor-
mação, dar palestras. A sra. Fabiana disse que em suas pales-
tras sempre divulga o trabalho do conselho para que as pesso-
as tomem conhecimento deste serviço. A sra. Hosana sugere
iniciar palestras no Rotary e que  falará sobre esta ideia com os
demais. Todos concordam que se deve dar mais visibilidade ao
conselho, assim os conselheiros João Netto e Juliano Fiorio su-
gerem criar uma página do Facebook do conselho, sendo um
canal para denúncias e comunicação. A sra. Josana alerta que
toda postagem oficial deverá ser aprovada em plenário, para
evitar desencontros de informação. A sra. Fabiana relatou a sua
experiência com a divulgação da Fundação Padre Emilio Immos
que trouxe resultados positivos. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada as 11h39 e foi lavrada por mim, Josana
Souza Carlos, na qualidade de Secretária a presente ata, assi-
nada por todos os presentes acima nominados e referenciados.
FABIANA TOLEDO                           JOSANA SOUZA CARLOS
   Presidente                                                  Secretária Geral

 MARIA JOSÉ DA CUNHA

ANA PAULA GARBELOTI FABRÍCIO

RAQUEL MOLINA NEGRÃO

JOÃO BAPTISTA VICENTE NETO

HOSANA VEPPO RIBEIRO TEIXEIRA

PATRICK YURI CORREA

REBECA MARTINS CARNEIRO

KARINA LUZIA DE OLIVEIRA

JULIANO FIORI

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 11 de maio de 2017 (quinta-feira), às 13h30min no Centrinho,
localizado na Avenida Major Rangel, 2222, nesta cidade de Avaré.
Pauta da Reunião:
Analise e deliberação dos ofícios recebidos e encaminhados.
Solicitação de Parecer para uso do Transporte Escolar.
Explanação da reunião realizada na UNCME/SP
Outros assuntos.
As reuniões do CME são abertas a população.
Avaré, 5 de maio de 2017.

Maria José da Cunha
Presidente do CME
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Com o processo de estru-
turação do atual governo, a
Secretaria Municipal de Saú-
de diante da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré rea-
lizou, durante o primeiro tri-
mestre de gestão, ações de
implementação para atender
as necessidades básicas, ne-
cessárias e fundamentais ao
cidadão avareense.

Dentre estas ações, rees-
truturou-se a Unidade Bási-
ca de saúde do Bairro Alto,
através do remanejamento
de profissionais para compor
a equipe mínima da Unidade
Saúde da Família, visto que o
serviço passou a ser conside-
rado como misto.

Compra de medicamen-
tos e materiais descartáveis
por meio de mandado judi-
cial; diminuição na lista de
espera no setor de psicolo-
gia com ampliação de horá-
rio e avaliação de novos ca-
sos. Também, promoveram
atendimento integral de es-
pecialistas em fonoaudiolo-
gia, na USF (Unidade Saúde
da Família), localizada no
bairro Santa Elizabeth.

Contratação de dois gine-
cologistas para atender as re-
des e o Caisma (Centro de
Atenção Integral Saúde da
Mulher de Avaré); formalizou
a relação da gestão pública
com a Santa Casa Municipal,
disponibilizando exames de
diagnostico, materiais de
consumo, retaguarda médica
e a locação do prédio para os
portadores de Doenças Sexu-
almente Transmissíveis (DST).

SAÚDE

Saúde disponibiliza balanço do
primeiro trimestre da atual gestão
Entre readequações e intensificações, a
Secretaria evidencia as atividades

Houve expansão no aten-
dimento de nutricionistas
nas unidades básicas de saú-
de do Bonsucesso e Jardim
Brasil; readequação das equi-
pes do CAPS (Centro de
Atenção Psicossocial) com
contratação de técnicos de
enfermagem, psiquiatras e
assistentes sociais para am-
pliar as visitas domiciliares.

Realizaram ações para o
bloqueio da febre amarela
nas áreas rurais de abran-
gência com maior busca ati-
va na região supracitada; in-
tensificou-se a vacina da In-
fluenza com cronograma de
vacinação abrangendo todos
os locais.

Foram realizadas as ofici-
nas de planificação com todos
os profissionais da rede bási-
ca a fim de melhorias; ampli-
ação de coleta do papanico-
lau através de parcerias com
clínicas de reabilitação; visitas
técnicas nestas clínicas; acor-
do com empresas privadas
para promoção da saúde.

Manutenção do laborató-
rio Estadual da planificação
da USF Duilio Gambini; estru-
turação da equipe do Cerest
(Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador).

Diante destes benefícios,
também houve a cessão de
duas ambulâncias pelo Minis-
tério da Saúde para recompor
a frota do SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgên-
cia); aquisição de duas ambu-
lâncias de transporte sanitário
e dois veículos em processo
de licitação.

Área odontológica
Como extensão odontológica, houve a viabilização de ações ligadas a saúde bucal.

Implantação de ações antecipadas no Centro de Especialidades Odontológicas como
forma de prevenção ao câncer.

Normalização das cirurgias dos dentes inclusos e impactados dos terceiros molares;
obtenção de materiais diversos como: anestésicos, ácido fosfórico, revelador e resi-
nas; compra de caneta de alta rotação e autoclaves além da realização de agendamen-
tos direto nas UBSs.

De acordo com o setor, por conta da recepção diária, houve aumento de pacientes
atendidos e as visitas do Coordenador Geral, que verifica as necessidades dos enfer-
mos, agora acontece semanalmente.

"Nós continuaremos em trabalho contínuo e mútuo para trazer melhorias a popula-
ção", afirma Roslindo Wilson Machado, Secretário de Saúde.

INFORMATIVO
Nos dias 15 e 16 de maio será realizada a 2ª Oficina de Planificação nas unidades de

saúde. Para que o serviço não seja paralisado, dividimos as unidades em duas turmas.
Abaixo, a relação das unidades que estarão fechadas.

Dia 15
Caisma- Centro de Atenção Integral à saú-
de da Mulher de Avaré
USF I - Dr. Cecílio Jorge Neto
UBS Bonsucesso
UBS Bairro Alto
UBS Vera Cruz
USF IV Dr. Carlos Aparecido Bandeira- Jar-
dim Paraíso
USF VII São Rogério
UBS Jardim Brasil

Dia 16
USF II Dr. Fernando Hirata- Duilio Gam-
bini
UBS Barra Grande
Centro de Saúde - Posto da Rua Acre
USF VI - Vila Operária
USF V - Plimec
USF III Dante Cavecci- Jardim Paineiras
UBS Ipiranga
USF VIII Dr. João carvalho- Santa Elizabeth
UBS Vila Jardim
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Apenas em 15 dias, a
Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré terá efetuado
o repasse de cerca de R$
380.000,00 (Trezentos e Oi-
tenta Mil Reais) referentes
aos meses de fevereiro e
março de 2017.

No dia 5, foram deposi-
tados cerca de R$
190.000,00 relativos ao mês

FAZENDA

A Prefeitura repassa 380 mil reais
para entidades conveniadas

de fevereiro. Na segunda,
dia 15,  o município depo-
sitará a parcela pendente
do mês de março.

Os recursos, desta vez,
são oriundos do orçamen-
to municipal. 11 entidades
foram beneficiadas. Além
destes valores, a Prefeitu-
ra é responsável por repas-
sar as instituições de recur-

sos provindos do Governo
Federal e Estadual. Os dois
últimos, também já foram
depositados no f inal  do
mês de abril.

Manter os valores dentro
de uma regularidade é pri-
oridade da gestão. O Prefei-
to Jô Silvestre pede a cola-
boração de todos e deve co-
locar esses pagamentos em

dia até o fim do segundo
semestre. Importante lem-
brar que, em 2016, algumas
entidades conveniadas com

A Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do
Município de Avaré, (SMDPD)
promoveu no último dia 27 de
Abril, o II Encontro Público Pri-
vado sobre Acessibilidade e
Mobilidade Urbana na Câma-
ra Municipal. A palestra "Inclu-
são, Acessibilidade e Mobili-
dade Urbana", foi proferida
pelos promotores de justiça
Dra. Renata Brandão Lazzarini
e Dr. Lauro Luiz Gomes Ribei-
ro, atuantes na área de Direi-
tos humanos e Direitos da Pes-
soa com Deficiência.

SMDPD

Secretaria promove o 'II Encontro Público Privado'

A palestra que foi gratuita
e aberta a toda população.
Abordou questões sobre as
condições de acesso aos diver-
sos espaços públicos e priva-
dos de uso coletivo e sua me-
lhoria, como a construção de
rampas, adaptação dos equi-
pamentos, do mobiliário, do
transporte coletivo e dos sis-
temas e meios de comunica-
ção e informação, permitindo
as pessoas com deficiência
maior aproximação aos servi-
ços prestados à coletividade.

Esta iniciativa visou con-

tribuir para a construção de
uma cultura inclusiva, na
qual a questão da acessibili-
dade e mobilidade seja com-
preendida e respeitada por
todo cidadão, seja com defi-
ciência ou não e faça parte do
planejamento das nossas
ações, projetos, eventos e
rotinas diárias. Comparece-
ram ao evento os represen-
tantes do poder executivo e
legislativo, estudantes das
Faculdades, além de pesso-
as com deficiências e famili-
ares.

a Prefeitura ficaram meses
sem receber os valores,
prejudicando a pontualida-
de do atual governo.



Na Terça Feira, 9, o Prefei-
to Jô Silvestre, acompanha-
do do Secretário de Governo
Glauco Fávero, viajou à Bra-
sília para audiência com o
Ministro dos Transportes,
Maurício Quintella. A agen-
da tratava da autorização fi-
nal para a construção de um
túnel ao final da Rua Alago-
as, permitindo acesso rápido
para quase 15.000 famílias
que moram nos bairros: Vila
Martins III, Plimec, Vila Espe-
rança, D. Laura, Vida Nova
Água Branca e promete de-

OBRAS
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Túnel da Rua Alagoas:
assinada autorização para início da obra

safogar o fluxo de veículos
que hoje se concentra no
pontilhão que liga o centro a
região da Brabância, Vila Jar-
dim, Vila Operária, Di Fiori e
Brasil Novo.

Pendente de confirmação
desde 2001, o início das obras
só será possível graças a in-
clusão do projeto no PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento) do Governo
Federal. Através da inclusão
no PAC, a obra passa a ter pri-
oridade no orçamento com
execução imediata.

A empresa responsável
pela construção já está con-
tratada e os recursos garan-
tidos por emenda ao Orça-
mento da União feita pelo
Deputado Federal Milton
Monti (PR), que acompanhou
o Prefeito na reunião com o
Ministro.

A obra é de inteira res-
ponsabilidade do DNIT (De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes)
e consumirá cerca de R$
7.000.000,000 (sete milhões
de reais).

O juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Avaré, revogou, na
última terça-feira, 9, a segunda
liminar que impedia a continui-
dade da Operação Tapa Bura-
cos, desenvolvida pela Prefei-
tura Municipal.

Ao analisar o mérito do
Mandado de Segurança impe-
trado pela empresa Ricardo
Tortorela Pavimentação, o ma-
gistrado reconheceu a “perda
do objeto”.

Segundo o juiz, quando o re-
presentante da empresa acio-
nou o poder judiciário alegan-
do ameaça a Direito Líquido e
Certo (o que justifica o ajuiza-
mento de um Mandado de Se-
gurança) o processo licitatório
já havia se encerrado.

O magistrado acrescenta
que o impetrante “já devia sa-
ber da nulidade do pedido,
pois, a execução do contrato
havia iniciado com cerca de 12%
de seu total aplicado na opera-
ção”.

Tapa Buracos: revogada segunda liminar

A Operação se intensifica novamente e repara a rua Joselyr Moura Bastos

FOTO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

O Juiz atendeu as alegações
da Procuradora do município.
Anna Claudia Curiati revogou a
liminar antes deferida por ele,
a qual decretou a ausência de
interesse processual.

Consequências
O Prefeito Jô Silvestre rece-

beu a notícia e determinou que
a Operação Tapa Buracos seja re-
tomada imediatamente. Com a
decisão da justiça, as duas limi-
nares que recaiam sobre a ope-
ração foram anuladas. Antes da
determinação desta terça-feira
(relativa a compra e aplicação da
massa asfáltica “quente”), dias
atrás, o Tribunal de Justiça de São
Paulo havia revogado a outra li-
minar sobre a compra da massa
asfáltica “fria”.
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ESPORTES

No próximo dia 31, a Es-
tância Turística de Avaré
participará da 23ª edição
do Dia do Desafio e enfren-
tará a Ciudad Bolivia (cida-
de venezuelana). Conside-
rada como uma das maio-
res campanhas para incen-
tivo à prática regular de ati-
vidade física, a Secretaria
de Esportes e Lazer está em
preparo para realizar diver-
sas ações que estejam de
acordo com o evento.

Dia do Desafio: Município
enfrentará cidade venezuelana

A proposta é incentivar
aos que já possuem o hábi-
to ativo a levarem acompa-
nhantes que tenha uma
vida sedentária e desafiá-
los a praticar alguma ativi-
dade física, por, pelo me-
nos, 15 minutos. A mudan-
ça de costumes é de suma
importância, oferecer o ca-
minho para acontecê-la é
um convite ao movimento.

Coordenado no Brasil e
nas Américas pelo SESC, e

promovido mundialmente
pela The Association for In-
ternational Sport for All

(Tafisa), o Dia do Desafio
foi criado no Canadá nos
anos 80 e propõe uma com-

petição amigável entre
pessoas, organizações e ci-
dades.

FOTO: SECRETARIA DE ESPORTES

Em parceria com a Es-
cola Abadá Capoeira, a
Secretaria de Esportes e
Lazer  passa a oferecer
para a população mais
uma atividade: a Capoei-
ra.

As aulas são gratuitas,
realizadas no Ginásio Kim
Negrão, às terças e quin-
tas, 19 horas, e são minis-

Departamento de Esportes
oferece aulas de capoeira

tradas pelo professor Lean-
dro Soares (Graduado Bo-
cão). Já, aos sábados, as
aulas serão às 14 horas, na
quadra do Bairro Alto.
Lembrando que é voltado
tanto para crianças (a par-
t ir  dos 7 anos),  quanto
para adultos.

"Proporcionar essa ex-
pressão cultural aos aman-

tes e munícipes, apre-
sentar aos que não co-
nhecem é de uma rele-
vância considerável a po-
pulação, pois não se tra-
ta apenas de uma luta,
mas também de uma brin-
cadeira, arte, esporte,
além de envolver a músi-
ca", diz responsável pelo
departamento.

O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR)
através do Sindicato Rural de
Avaré (SRA) em parceria com
a Secretaria Municipal de
Agricultura,  está com inscri-
ções abertas para os cursos
de 'Aplicação de Medica-
mentos e Vacinas' e Bovino-
cultura de Leite'. Ambos te-
rão duração de três dias, dan-
do início no próximo dia 26 à
28 de maio, das 8h às 17 ho-
ras.

INFORMATIVO

Sindicato Rural está
com inscrições abertas
para dois cursos

Os cursos são totalmente
gratuitos, com certificação,
material didático e alimenta-
ção inclusos. Para realizar o
cadastro, o interessado deve-
rá levar o CPF (Cadastro de
Pessoa Física), Carteira de
Identidade (RG) ou CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação).
Para mais informações
Sindicato Rural de Avaré
Rua Rio de Janeiro, 1723
Telefones: (14) 3732.0696 /
(14) 3733.5666



RESOLUÇAO CMPD N.º 148/2017
Dispõe sobre enquadramento de imóvel desmembrado como

disposições transitórias

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições
que lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º
213/2016, em consonância com o aprovado na reunião ordinária
realizada em 28 de março de 2017, ao que se refere ao Proces-
so CMPD nº 257/2016,
CONSIDERANDO o artigo 60, § 2.º, da LC 213/2016;
RESOLVE:
Art. 1º.  Enquadrar como disposições transitórias para fins de
desmembramento o imóvel matriculado junto ao Cartório de Re-
gistro de Imóveis sob nº 37.615 e Cadastro Municipal sob n.º
4.150.018.000, permitindo-se seu desmembramento em duas
áreas distintas, resultando cada lote com área total de 133,875
m², sendo testada de 10,50m e profundidade de 12,75m.
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Avaré, 11 de maio de 2017.

Angela Golin
Presidente

EVITE QUEIMADAS EM
ÁREAS VERDES. ALÉM

DE PERIGOSO, É CRIME!
Uma campanha do Corpo de

Bombeiros com o apoio da Prefeitura.

RESOLUÇAO CMPD N.º 149/2017
Dispõe sobre a Classificação de Vazio Urbano como ZR-1.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições
que lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º
213/2016, em consonância com o aprovado na reunião ordinária
realizada em 28 de março de 2017, ao que se refere ao Proces-
so CMPD nº 257/2016,
CONSIDERANDO os art. 11, §§ 3º e 4.º e 52 da LC 213/2016;
CONSIDERANDO que a área é contigua ao loteamento Residencial
Reserva do Horto, cujo parcelamento não ficará isolado;
RESOLVE:
Art. 1º. Classificar como ZR1 - Zona Residencial Unifamiliar a
Gleba com área de 180.701,90m², objeto da matrícula nº 61.788,
localizada à leste da ZM-1, de propriedade de Kijóia Administra-
ção de Bens Próprios Ltda., na confrontação com o loteamento
Residencial Reserva do Horto, entre as Ruas Professora Danúzia
Di Santi, Alameda Vicente Guazzelli e a Rua Francisco Cruz.
Art. 2°. Por estar situada em zona de restrição para futuros
parcelamentos, deverão ser observadas a contemplação de
obras e dispositivos comprovadamente eficientes para conten-
ção e retardamento do escoamento das águas pluviais de modo
a evitar inundações na área central da cidade, conforme esta-
belecido no § 3º do artigo 11 da Lei Complementar 213/2016.
Art. 3°. Por se tratar de área de restrição, os órgãos de aprova-
ção deverão se certificar que o empreendimento não aumentará
a carga de águas pluviais na bacia do Córrego Lageado, bem
como, observar e exigir o cumprimento dos dispostos no artigo
11, inciso XIII e artigo 13, inciso X.
Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Avaré, 11 de maio de 2017.

Angela Golin
Presidente
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - MAIO DE 2017

CÓD NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno Alta Medico  Assistente CRM
1 4556 ABNER BUENO DA SILVA 6/12/2016 9/1/2017 30/12/2017 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63410
2 1371 ADRIANA APARECIDA NAZARIO OLIVEIRA BELARMINO 12/4/2017 10/4/2017 3/6/2017 DR.Adriano Vidor Zilio 85926

3417 AGNALDO JUAREZ BRAZ DA SILVA 25/4/2017 3/5/2017 19/5/2017 Alta Dr.Danilo Ige Kusabara 105.217
3 4090 ALEXANDRE APARECIDO SOARES 5/1/2017 13/3/2017 13/6/2017 Dr.Helson Giraud 53395
4 724 AMELIA REGINA DE P. CASTRO(1º cargo)(Prorrogação) 23/7/2016 14/2/2017 18/5/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
5 1639 AMELIA REGINA DE P. CASTRO(2º cargo)(Prorrogação) 23/7/2016 14/2/2017 18/5/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
6 3557 ANA CARLA NAVARRO PAULINO 25/4/2017 3/5/2017 10/7/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
7 9028 ANA MARIA DA SILVA 14/2/2017 14/3/2017 5/6/2017 Dr.Oswaldo Martins Junior 173.841
8 8875 ANDERSON DE SA GOMES 6/4/2017 11/4/2017 8/6/2017 DR.Aldo José lanças Lucches 79.666
9 3179 ANDREIA REGINA DA SILVA GARCIA 15/1/2017 2/3/2017 5/6/2017 Dr.Danilo Ige Kusabara 105.217
10 541 APARECIDA DE FATIMA BALDIN VILAS BOAS. 24/6/2014 8/12/2016 10/8/2017 Dr.Lucas Teixeira Bessa 133907
11 4922 ARMANDO CARDOSO. 9/4/2014 15/2/2017 30/8/2017 Dr.Julio César Donato 67280
12 3166 BEATRIZ FARIA RIBEIRO. 8/7/2014 3/11/2016 30/8/2017 Dr.Leonardo Rufino Garcia 114702
13 3076 BENEDITO APARECIDO DA SILVA 26/5/2016 16/2/2017 16/8/2017 Drª.Pamela C.B.A. Silva 176506
14 3241 BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA 23/3/2017 20/3/2017 17/5/2017 DR.Damian Aldecoa Garcia 3502048
15 1685 BENEDITO PEDRO BREZER 19/10/2016 7/3/2017 12/7/2017 Dr.vanessa Caldeira Pereira 143.655
16 3035 BETUEL NUNES SANTOS 5/4/2017 12/4/2017 19/6/2017 DR.Edivaldo Nunes da Silva 101.412
17 7739 CELINA TEGANI ARAUJO NARS 1/4/2017 3/3/2017 5/6/2017 DR.Danilo Ige Kusabara 105.217
18 91 CELSO TAVARES DA SILVA 10/3/2017 14/3/2017 16/5/2017 Dr.Marcos H. Bergonso 155.566
19 1468 CIRCE LEME VAZ . 14/11/2015 11/11/2016 17/5/2017 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19770
20 965 CLEONICE ALVES DE ARAUJO 19/10/2016 18/1/2017 13/6/2017 Dr.Vanessa Vieira 138.217
21 5784 CLODOALDO MACHADO 12/4/2017 13/4/2017 18/5/2017 DR.Fernando Ige Kusabara 113.120
22 4310 CRISTIANE FERREIRA VIANA(1°Cargo) 19/4/2017 2/5/2017 6/6/2017 DR.Afonso Celso Ramires Rosario 50.150
23 5924 CRISTIANE FERREIRA VIANA(2°Cargo) 19/4/2017 2/5/2017 6/6/2017 DR.Afonso Celso Ramires Rosario 50.150
24 8527 DAMARIS MARTINS MOREIRA 19/4/2017 18/4/2017 5/6/2017 DR.Melissa Drummond Freitas Del Guerra 110.585
25 4146 DANILO CORREA PEREIRA. 14/11/2014 16/2/2017 14/8/2017 Drª. Marta B.C. Gonçalves 33.029
26 5799 DECIO DE SOUSA 22/5/2016 16/11/2016 15/5/2017 Dr.Odair Alves 174.649
27 5684 DOUGLAS APARECIDO GOMES. 10/4/2015 5/12/2016 6/11/2017 Dr.Jônatas L. Giacomini 162010
28 3695 EDNA DE FATIMA DOS SANTOS. 28/1/2014 10/1/2017 10/8/2017 Dr.Gianfelipe Belini Poliseli 165.600
29 5885 ELISANA  APARECIDA FILIOL BELLIN 28/9/2016 15/3/2017 18/5/2017 Dr.Gustavo Sigaton Lovadim 139.631
30 4284 ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA. 5/6/2013 18/4/2017 30/9/2017 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
31 668 ESMERALDO DE OLIVEIRA 19/7/2016 7/3/2017 11/7/2017 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121.970
32 1484 EZEQUIEL DE OLIVEIRA 5/10/2016 3/11/2016 6/11/2017 Dr.Martina lavarone 158.087
33 1168 EZEQUIEL PEREIRA SOARES 9/8/2016 9/3/2017 8/6/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
34 6571 EZEQUIEL SAMUEL 7/4/2017 4/4/2017 18/5/2017 DR.Fernando Igo Kuss 113.120
35 7624 FELIX FERREIRA SOBRINHO 29/10/2016 13/1/2017 14/8/2017 Dr.Luis A. F. Cicchetto 112974
36 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA. 23/10/2013 8/12/2016 10/10/2017 Drª.Marta B.C Gonçalves 33.029
37 7449 FLAVIA ALLINE ALVES OLIVEIRA. 3/3/2013 2/1/2017 2/8/2017 Dr.Julio Cesar G. Pereira Filho 149845
38 3262 GINEZIA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS CAMILO 1/2/2017 14/2/2017 12/6/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
39 3425 GUILHERME BELCHIOR 17/1/2017 2/2/2017 3/8/2017 DrªFatima Marta Leite de Souza 69.779
40 4958 HEYDEMILSON APARECIDO MONTEIRO 5/5/2017 10/5/2017 13/7/2017 DR.Daniel Dantas Ferrarin 13.354
41 8291 JOANA ANDREIA LOPES 1/3/2016 3/3/2017 15/5/2017 Drª.Daniela F. de Freitaas 161899
42 184 JOÃO CAETANO 2/6/2015 11/1/2017 30/12/2017 Dr.Ricardo Beauchamp de Castro 71130
43 214 JOSÉ CARLOS ALVES. 12/2/2016 16/1/2017 9/8/2017 Drª.Mara Félix Vasconcelos 150268
44 236 JOSÈ LAZARO CASTILHO. 3/12/2014 4/10/2016 2/10/2017 Drª.Juliana  S.O.Victor 131.918
45 8929 JULIANA CORTEZ CURTO 4/4/2017 10/4/2017 7/6/2017 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345
46 4957 KATIA REGINA CORREA. 2/12/2015 16/2/2017 14/6/2017 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
47 3690 LEILA MARIA BRANDI GUAZZELLI 18/4/2017 2/5/2017 4/7/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133.064
48 8324 LUCIANE APARECIDA FRAGOSO BATISTA 6/1/2017 10/1/2017 5/6/2017 Dr.Cassiano Salgado 116.503
49 7411 LUCINEIDE VENANCIO MACEDO FERREIRA 21/012017 2/3/2017 5/5/2017 Alta Dr.Thais Cristina Matuo 127.639
50 4703 LUIZ EDUARDO  DE MORAES 14/7/2016 8/12/2016 9/11/2017 Dr.Fernando B. Giannasi 135.560
51 824 LUZIA HELENA DA SILVA. 2/5/2015 9/12/2016 19/6/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
52 7397 MARCOS CESAR MARIANO 20/4/2017 2/5/2017 5/6/2017 DR.João Rogerio A. Noronha 146.601
53 813 MARIA APARECIDA DE SALES 16/12/2016 6/2/2017 11/7/2017 Drª.Vanessa Vieira 138217
54 3042 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 1/4/2017 11/4/2017 9/8/2017 DRªSuzel Nardinelli 53.621
55 3618 MARIA CELIA DA SILVA SALOMÃO 6/9/2016 9/12/2016 16/8/2017 Dr.Bernardo Nakasono 161.320
56 9248 MARIA HELENA DE ALMEIDA MELLO 1/3/2017 14/3/2017 15/5/2017 Dr.Luiz Fernando D. Ladeira 22.782
57 7794 MARIA ISABEL TEODORO NEVES ANTUNES 8/9/2016 15/2/2017 19/6/2017 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
58 329 MARIA JOSÉ BARBOSA BENEDETE. 21/11/2015 18/1/2017 20/6/2017 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
59 1647 MARIA LUIZA SOARES B. ORNELAS (1°Cargo) 6/9/2016 6/12/2016 7/8/2017 Drª.Juliana  Akita 169.205
60 7649 MARIA LUIZA SOARES B. ORNELAS (2°Cargo) 6/9/2016 6/12/2016 7/8/2017 Drª.Juliana  Akita 169.205
61 3633 MARIA MARGARETE DE CAMARGO PEREIRA 9/2/2012 16/2/2017 13/6/2017 Drª.Katia Hiromoto Koga 100.382
62 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO. 6/10/2015 16/1/2017 17/5/2017 Dr.Julio César Donato 67.280
63 7660 MARLENE ALVES LESSA 13/2/2013 17/3/2016 1/6/2017 Dr.Eduardo Henrique C. Abdala 15276
64 5822 MIQUEIA PEREIRA DE SOUZA 8/12/2016 8/5/2017 12/7/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
65 2019 NEIDE APARECIDA BONFIM VALENTIM 24/5/2016 21/6/2016 13/7/2017 Dr.Benedito de Sousa Almeida Filho 153.243
66 986 NEUSA MARIA GONÇALVES 26/4/2017 2/5/2017 3/7/2017 DR.Osvaldo Martins Junior 173.841
67 1276 NEUSA MARIA DA SILVA 22/4/2016 12/12/2016 18/5/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
68 760 NEUSA SIMÕES DA SILVA 16/3/2016 16/2/2017 14/8/2017 Dr. Benami Francis Dicler 46.097
69 4571 NILVA ASSIS DIAS CAMARGO. 21/2/2014 6/12/2016 31/06/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
70 1203 ORANI DONIZETE DE LIMA 1/3/2017 15/3/2017 10/7/2017 Dr.Luciano O. J. de Souza 96.806
71 7543 PATRICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA 22/6/2016 7/3/2017 3/7/2017 Dr.Luis Antonio Blasioli 29.311
72 8126 PAULO SERGIO PEREIRA BICUDO 5/5/2017 4/5/2017 19/5/2017 Alta Dr.Paulo Ap. Dalcin 62.930
73 1223 PEDRO DOMINGUES 19/8/2016 9/1/2017 8/6/2017 Dr. Carlos Hermann Schaal 54.882
74 2051 PRISCILA RODRIGUES PEDROSO FERREIRA 4/8/2016 19/1/2017 5/6/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
75 8194 REGINA CELIA LEME CUNHA 2/3/2017 20/3/2017 18/5/2017 Dr.Helio Fragoso 60.457
76 777 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(1ºcargo)10/9/2015 8/12/2016 30/8/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133.064
77 3165 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(2ºcargo)10/9/2015 8/12/2016 30/8/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
78 374 RONALDO RAGAZZINI ALMEIDA 30/11/2016 8/12/2016 31/7/2017 Dr.Marcio Viveiros 80.236
79 6127 ROSANGELA RAIMUNDA VICENTE 4/5/2017 4/5/2017 7/6/2017 DrªYasmin Stehllng 156.414
80 1689 ROSEMARI RAMOS DOS SANTOS 11/11/2016 16/1/2017 16/5/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
81 779 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (1º cargo) 4/3/2016 13/2/2017 15/5/2017 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
82 7817 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (2º cargo) 4/3/2016 13/2/2017 15/5/2017 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
83 1680 SERGIO BANIN . 26/10/2014 12/12/2016 31/8/2017 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121970
84 9237 SERGIO MOLINA JUNIOR (2Pro.) 15/4/2017 8/5/2017 19/5/2017 Alta Drª. Marta B.C. Gonçalves 33029
85 5688 SERGIO ROBERTO ALVES MARTINS 1/4/2017 10/4/2017 7/6/2017 DRªCintia Venette 175786
86 931 SILVIA CARLA PIEDADE. 4/8/2015 15/3/2017 31/8/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
87 3628 SILVIA MARIA M. FIDALGO BARK. 19/8/2015 15/3/2017 19/6/2017 Dr.André Olivi Ruffolo 124.435
88 976 SILVIO BRIZOLLA NOZELA 21/4/2017 4/5/2017 19/6/2017 DR.Marcelo Zerbetto Fabricio 169.260
89 7785 SONIA DE FATIMA OLIVEIRA MACHADO 19/10/2016 6/2/2017 20/6/2017 Dr.Lucas Spina 169.681
90 3765 SORAYA  MARIA CONCEIÇÃO PADREDI 14/7/2016 7/3/2017 13/7/2017 Dr.Cassiano Salgado 116.503
91 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/4/2016 14/3/2017 17/7/2017 Dr. Coronetti G. da Rocha 48.889
92 8121 VERA LUCIA FERREIRA DO A. PEREIRA SOUZA. 18/4/2012 11/11/2016 9/11/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
93 632 VILMA COUTINHO. 14/3/2015 13/3/2017 31/8/2017 Drª.Maíra Felix Araujo Vasconcelos 150268

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2017
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº
8704/2017 de 12/01/2017, considerando as justificativas conti-
das na CI 404432/2017 e não comparecimento do 10º classifica-
do,  CONVOCA, o classificado no Concurso Público nº 003/
2013, homologado através do Decreto nº 3794, de 31 de janeiro
de 2014, publicado em 01/02/2014, prorrogado através do De-
creto nº 4399, de 14 de janeiro de 2016, publicado em 16/01/
2016, para o emprego público de ENFERMEIRO-PSF, regime C.L.T.,
conforme classificação abaixo descrita, 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 situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00
as 17:00 hs, para orientações dos procedimentos admissionais
e nomeação. O não comparecimento no prazo acima implicará
na desistência da vaga.
Class. Nome
11º RAFAELA FERNANDA LEITE
Local de Trabalho UBS VERA CRUZ (unidade mista)
Carga Horária 40 horas semanais/8 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 12 de MAIO de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Nível Superior completo com Graduação em En-
fermagem, ter registro no órgão de classe que regulamenta o
exercício da profissão (COREN)
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)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo -
autenticado e cópia autenticada do Registro do COREN
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
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01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 023/2017
(CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO)

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº
8704/2017 de 12/01/2017, considerando Oficio nº 096/2017 –
SME, considerando não comparecimento do 26º e 27º classifi-
cados, convoca os classificados no Concurso Público nº 002/
2013, publicado em 30/11/2013, homologado pelo Decreto nº
3793/2014 de 31 de Janeiro de 2014, publicado em 01 de Feve-
reiro de 2014,prorrogado através do Decreto nº 4400, de 14 de
janeiro de 2016, publicado em 16 de janeiro de 2016, para o
cargo de PEB II- EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, conforme classifica-
ção abaixo descrita, para CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETER-
MINADO regido pela CLT, pelo período de 180 (cento e oitenta
dias), podendo ser prorrogado até o final do presente ano letivo,
visando suprir aulas em substituição remanescente de Artes na
Rede por: Fatima Aparecida Viana Ribeiro conforme restrição
médica apontada para atuar em sala de aula por 180 dias, Fatima
Shour Guerreiro, por licença saúde por tempo indeterminado,
afastamento de professor para a função de Coordenador Téc-
nico Pedagógico na área de Artes conforme Estatuto do Magis-
tério- Lei nº 2007/2016, 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, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs. O
não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamen-
te posterior.
Classificação Nome
28º MARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
29º FILOMENA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
FERNANDES
Estância Turística de Avaré, aos 12 de MAIO de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

 ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME LEI 2007/2016
DENOMINAÇÃO PEB II – Educação Artística
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  LEI 2007/2016
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura
plena em disciplinas específicas das áreas do currículo das
unidades escolares do sistema municipal de ensino de acordo
com a legislação vigente
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 ( curso concluso e
registrado-DIPLOMA) exigido no Edital de Concurso e Lei nº 152/
2011 e 1511/2011 – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações
cíveis e criminais (fórum)
01 Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/
ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2017
(CONTRATO TEMPORÁRIO)

  O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato repre-
sentado pelo Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Porta-
ria nº 8704/2017 de 12/01/2017,,  considerando Ofício nº 097/
2017/SME, considerando não comparecimento do 19º classifi-
cado, convoca os classificados no Concurso Público nº 002/
2013, publicado em 30/11/2013, homologado pelo Decreto nº
3793/2014 de 31 de Janeiro de 2014, publicado em 01 de Feve-
reiro de 2014,prorrogado através do Decreto nº 4400, de 14 de
janeiro de 2016, publicado em 16 de janeiro de 2016, para o
cargo de PEB II- EDUCAÇÃO ESPECIAL, conforme classificação
abaixo descrita, para CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMI-
NADO regido pela CLT, pelo período de 180 (cento e oitenta
dias), podendo ser prorrogado até o final do presente ano letivo,
visando suprir aula em substituição remanescente de Educação
Especial por: Cilmara Aparecida Cruz, Maria José Colella Duarte,
conforme restrição médica apontada para atuar em sala de aula
por 180 dias, Marlene Alves Lessa e Maria Luiza Soares Brandi
Ornellas, por licença saúde por tempo indeterminado, Penellopy
Pedroso Gonçalves por licença maternidade, a comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810,
das 8:00 as 17:00 hs. O não comparecimento no prazo acima
implicará na desistência da vaga, podendo a Prefeitura convo-
car o candidato imediatamente posterior.
Class. Nome
20º GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO
          Estância Turística de Avaré, aos 12 de MAIO de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

Atribuição do Cargo - Conforme Lei 2007/2016
Atribuições Anexo I - Lei 2007/2016
Requisito Professor Educação Básica II: graduação em
cursos superior de licenciatura em disciplinas específicas das
áreas do currículo das unidades escolares do sistema municipal
de ensino de acordo com a legislação vigente. Quando atuar em
educação especial: graduação em curso superior de licenciatu-
ra plena em pedagogia e especialização em educação especial
obtida em curso superior a 360 horas reconhecido pelo MEC;
Quando atuar em educação especial em Libras: graduação em
cursos superior de licenciatura plena em pedagogia e especia-
lização em educação especial em Libras obtida em curso supe-
rior a 360 horas reconhecido pelo MEC.
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 :Professor Educa-
ção Básica II: graduação em cursos superior de licenciatura em
disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades
escolares do sistema municipal de ensino de acordo com a le-
gislação vigente (Diploma). Quando atuar em educação especi-
al: graduação em curso superior de licenciatura plena em peda-
gogia e especialização em educação especial obtida em curso
superior a 360 horas reconhecido pelo MEC; Quando atuar em
educação especial em Libras: graduação em cursos superior
de licenciatura plena em pedagogia e especialização em educa-
ção especial em Libras obtida em curso superior a 360 horas
reconhecido pelo MEC.
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para
salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações
cíveis e criminais (fórum)
01 Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/
ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES e MOÇÃO
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

08 de MAIO de 2017

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor CLAUDIO MOYSES DE ANDRADE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ODINILSON CARVALHO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO CRUZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora BRASILINA DA SILVA
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento de FABRIZZIO VAIROLETTI DE MORAES.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que informe esta Casa de Leis, considerando a
retomada da operação tapa-buracos do município, qual a previ-
são para que tal operação seja realizada em todos os bairros
periféricos, priorizando o Bairro Paraíso, posto que a situação
de suas ruas encontra-se caótica.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice- Presidente
- que seja oficiado o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr
Judésio Borges, para que nos informe qual empresa realiza os
serviços de cobertura dos resíduos e coleta de chorume execu-
tados no aterro sanitário do município, discriminando o total de
horas já trabalhadas neste ano, o valor de cada hora trabalhada
e o total de gastos com a empresa até o momento.
- que seja oficiado o Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que através do setor competente, encaminhe a esta Casa de
Leis cópia do arquivamento de Auto de Infração AI nº 318 de 01/12/
2016, protocolo/processo nº 2647/16 de 01/12/2016, conforme Co-
municado publicado no semanário oficial do dia 22 de abril de 2017.
- que seja oficiado à Colônia Espírita Fraternidade votos de
parabenização, pela organização e realização do "3.º Festival do Milho
Verde da Colônia", realizada no último sábado, dia 06 de maio de 2017.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor com-
petente, nos envie uma planilha informando o nome de todos os
motoristas que prestam serviços no setor de ambulância e es-
cala de trabalho, bem como se existe controle de multas.
Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
- que seja oficiado a DEMUTRAN para que estude a possibilida-
de de colocar em sincronismo os semáforos da Avenida Major
Rangel, sendo os semáforos instalados nos cruzamentos da
Rua Santa Catarina e Rua Alagoas.
- que seja consignado em ata de nossos trabalhos os votos de
aplausos e parabenizações ao funcionário da Prefeitura Munici-
pal de Avaré, Marcelo Goes, pelo brilhante trabalho que vem
desenvolvendo junto ao seu setor, sempre solícito, dedicado,
tem atuado com enorme profissionalismo,
- que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Exmo. Secretário Estadual da
Administração Penitenciária, Sr Lourival Gomes, cidadão
avareense, que muito nos orgulha pela sua dedicação e pelo
excelente trabalho desenvolvido junto à SAP, e que no dia 19 de
abril fora agraciado com o Colar da Ordem do Mérito Militar,
- que seja oficiado ao Setor de Fiscalização da Prefeitura para
que tome as providencias necessárias junto ao estabelecimento
comercial denominado "Rancho Bar", situado na Rua São Paulo,
1831-1, tendo em vista as inúmeras reclamações por excesso de
barulho e consumo de drogas e bebidas alcoólicas por menores.
- que seja oficiado a DEMUTRAN para que providencie a coloca-
ção de uma placa de proibido estacionar na Praça Padre Paulo
Roberto Justino, em frente ao nº 146, tendo em vista que mora-
dores daquela praça tem reclamado sobre o fato de alguns
ônibus rurais permanecerem estacionados nesse local,

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao atleta
Alexandre Aparecido da Silva pelo Vice-campeonato de Queda
de Braço no Campeonato Paulista Interclubes - Seleções, reali-
zado nos dias 06 e 07/maio.

Adalgisa Lopes Ward
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que nos
esclareça o motivo dos munícipes não poderem ser atendidos
nas UBS próximos ao seu bairro, qual a razão da falta de médi-
cos nas UBS de alguns bairros e que providências estão sendo
tomadas para solução deste grave problema.

LEGISLATIVO
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- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à
Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, para que
seja elaborado estudos no sentido de Implantar em nossa cida-
de o CAPS-AD.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para
que nos esclareça sobre como é realizado o controle de entrada
e saída do Leite Nan, Leite de Soja e Suplementos e qual a
quantidade de Leites e Suplementos recebido.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre,
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do
setor competente, para que nos informe qual o número e nome
dos Supervisores do Município, bem como se todos os cargos
disponíveis pelo Estatuto do Magistério estão preenchidos.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para
que nos informe se a vigilância Sanitária faz fiscalização em
todos os Órgãos Públicos de nossa cidade, bem como se existe
um controle/escala nessas visitas.

Alessandro Rios Conforti
- Requeiro ao Prefeito, no sentido de informar se é possível que
após fiscalização do setor competente seja notificado o propri-
etário do terreno situado na esquina da Rua Acre com a Rua
Amazonas, visando que o mesmo construa muro e calçada.
- Requeiro ao Prefeito e ao Diretor da SABESP, no sentido de
informar sobre a possibilidade jurídica contratual da SABESP
ressarcir a Prefeitura pelos serviços prestados na Rua Espírito
Santo, próximo ao nº 877, sendo que tal serviço seria de res-
ponsabilidade da concessionária.
- Requeiro ao Prefeito, no sentido de informar se é possível a
implantação do SISREG (Sistema Nacional de Regulação) para
ser utilizado em conjunto com a CROSS (Central de Regulação
de Ofertas e Serviços de Saúde), com a criação do Setor de
Regulação e Avaliação em Saúde.
- Requeiro ao Prefeito, no sentido de informar se é possível que
após fiscalização do setor competente seja notificado o propri-
etário do terreno situado na esquina da Rua Rio Grande do Sul
com a Rua Coronel Coutinho, para reconstrução do muro que se
encontra na iminência de desabamento.
- Requeiro que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível
que seja realizado estudo técnico de revisão da cartilha "Ami-
gos da Natureza", tendo em vista que cuidar do meio ambiente é
cuidar da nossa casa comum.

Carlos Alberto Estati
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal para que informe a esta
Edilidade se existe um corpo técnico específico para manutenção
dos prédios da rede municipal de ensino e em caso negativo, que
estude a possibilidade de realização dos serviços com recursos
da educação, de forma a preservar o patrimônio público
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal e Conselho Municipal de
Trânsito para que informem a esta Casa se existem estudos
para instalação de redutores de velocidade na Avenida Gilberto
Filgueiras, altura do número 500, tendo em vista o grande núme-
ro de acidentes registrados no local,

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- que seja consignado em ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento da Professora Judith Fiuza
Soares Garcia, ocorrido em Avaré no dia 01 de Maio de 2017.
- que seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, ao Secretário
Municipal de Agricultura Ronaldo Souza Villas Boas e ao Secre-
tário Municipal de Meio Ambiente Judésio Borges para que to-
mem conhecimento do inteiro teor da Ata da Audiência Pública
que discutiu a reativação do Centro Cirúrgico para castração de
pequenos animais e a posse responsável.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através do setor competente, informe esta
Casa de Leis qual o motivo da demora da troca das lâmpadas
queimadas por toda a cidade,
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através da Secretaria Municipal da Agricultu-
ra, informe esta Casa de Leis quando dar-se-ão os reparos nas
estradas rurais
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através da Secretaria Municipal da Agricultu-
ra, informe esta Casa de Leis se existe projeto deste setor para
a construção de um Matadouro Municipal.
- que seja oficiado à Diretoria Regional de Ensino, na pessoa da

sua Dirigente, Sra Lucimeire Gomes Mendonça, para que infor-
me esta Casa de Leis se há previsão para que os alunos matri-
culados na EE Éruce Paulucci sejam transferidos para outras
unidades escolares, haja vista que a referida unidade foi
municipalizada.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através da Secretaria da Saúde, informe
esta Casa de Leis, considerando que chegou ao conhecimento
deste vereador que funcionários não habilitados estariam pre-
enchendo receituário médico de medicamentos controlados, e
que os mesmos seriam encaminhados somente para assinatura
do médico, e, que tal procedimento seria de conhecimento do
senhor Secretário.

Ivan Carvalho de Melo
- seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através do secretário Municipal de agricultu-
ra, informe qual foi a parceria feita com as usinas Rio Pardo e
Furlan para arrumar as estradas rurais.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, da Estancia Turística de
Avaré, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através
da Secretaria da Saúde, verifique se há a possibilidade de con-
tratar ônibus dotados de banheiros para fazer as viagens para
a Unesp e Jau?

Marialva Araujo de Souza Biazon
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através da Secretaria de Serviços, informe
esta Casa de Leis, se há previsão de reparos na rede de esgoto
no bairro Barra Grande, pois a referida rede em alguns pontos
encontra-se com o seu esgoto a céu aberto.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através do setor competente, informe esta
Casa de Leis, se há previsão de pavimentação para a Rua Se-
bastião Camilo Lelis, no Bairro Barra Grande, bem como seja
oficiada a SABESP para que adote as medidas cabíveis em
relação à caixa de inspeção da referida rua,
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através do setor competente, informe esta
Casa de Leis, se há previsão de obras de reparo nos banheiros
do Posto de Saúde do Bairro Barra Grande,
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa
Silvestre, para que através do setor competente, informe esta
Casa de Leis, se há previsão de recapeamento da estrada que
dá acesso ao Bairro Barra Grande,
- que seja convidada a Sra Anne Caroline de Souza para compa-
recer a uma sessão ordinária desta Casa de Leis, para que
exponha quais as irregularidades encontradas na composição
do Conselho Municipal da Saúde, conforme matéria veiculada no
Jornal A Comarca, edição nº1175, de 05 a 11 de maio de 2017.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora CLEONICE PEREIRA
WITJES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor ELIAS MOREIRA DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor JOAQUIM FIRMINO MARIA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor SHIGE HIRATA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profun-
do pesar pelo falecimento da Senhora MARIA JESUS TROYA
SOARES.

INDICAÇÕES
Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente

- para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de realizar operação "tapa buracos", na estrada vicinal munici-
pal da Ponte Alta.
- para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de trocar as lâmpadas queimadas no bairro São Rogério II.
- para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de trocar as lâmpadas queimadas na Rua Cerqueira César, em
frente ao número 787.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
- para que através do Setor competente, realize a troca de
lâmpadas nos seguintes endereços: Alameda Roma, 146 - Bair-
ro São Luiz; e Rua Geraldo Pascoal, 75 - Bairro São Rogério.
- que através do Setor competente, assim que tão logo se resol-
va o impasse sobre a Operação Tapa Buracos, que seja realiza-
do o tapa buraco na Rua Suzana Garcia Ferreira, em frente ao
número 301 - Vila Jardim.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- para que, através do setor competente, providencie passagem de
máquina para reparos no leito carroçável da João Silvestre, em
toda a sua extensão, posto que a mesma encontra-se intransitável.
- para que através do setor competente, providencie placas de
sinalização no Pontilhão da Avenida João Vitor de Maria, o qual
dá acesso ao Bairro Vila Martins III, pois não há sinalização no
tocante à altura e largura do mesmo,
- para que através do setor competente, providencie em caráter
de urgência, limpeza e capinação ao longo de toda a rua Dico
Mercadante, no Bairro Paineiras.

Adalgisa Lopes Ward
- seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretaria da Promoção
Social, para que providenciem com urgência um técnico de nível
superior de preferência Assistente Social para o CRASII (Centro
de Referência de Assistência Social) localizado no Bairro
Bonsucesso.
- por meio do setor competente, para que realize com urgência
as reformas necessárias e providencie estacionamento para os
professores na EMEB Orlando Cortez.
- por meio do setor competente, para que realize estudos no
sentido de fazer uma parceria com a ACIA, objetivando a restau-
ração e a revitalização dos pontos de ônibus de nosso municí-
pio, com a possibilidade dos associados da entidade poder ex-
plorar publicamente o espaço.
- por meio do setor competente, providencie em caráter de ur-
gência notificação, conforme a Lei Municipal nº 1250/1981, ao
proprietário do lote existente na Rua Fernando de Moraes loca-
lizado entre a Academia Matrix e a Creche dos Idosos, para que
proceda a limpeza e devida manutenção.
- por meio do setor competente, para que providencie a substi-
tuição da lâmpada danificada na Rua Genésio Ferrante em fren-
te ao número 120, onde a Libertaguias MC tem sua sede.
- por meio do setor competente, para que tome as medidas que se
fizerem necessárias para que os proprietários de veículos aban-
donados em logradouros e espaços públicos sejam notificados
para providenciar a remoção urgente dos referidos automóveis.

Alessandro Rios Conforti
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rua Manoelito Casquel, próximo ao número 156,
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rua Angelo Paulucci, próximo ao número 121,
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Avenida Espanha, próximo ao número 1020, sentido
Castelinho - Avaré I,
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de
tapa-buracos na Rua Pós Pontilhão em Reforma que dá aces-
so aos Bairros São Rogério, Duilio Gambini, Santa Monica e
outros,
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rotatória da Entrada Principal de Avaré na Avenida
Paulo Novaes, sentido Emapa - Centro.
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na esquina da Rua Felix Fagundes com Rua Amazonas,
onde existem três buracos que deixa o local com baixa seguran-
ça aos usuários.
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rua Carmem Dias Farias esquina com a Rua Jairo
Amorim, até a esquina da Rua Wilson Sabino de Godoy, onde
existem mais de 20 buracos
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rua Wilson Sabino de Godoy, onde existem mais de
50 buracos
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos no bairro Nova Avaré (Avaré I), onde todas as ruas
apresentam buracos.
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rua Manoel dos Santos Calado, onde existem mais
de 5 grandes buracos.
- Indico ao Prefeito que seja providenciada a limpeza da Rua
Juliana Alves Estevez, no Jardim Paraíso, em frente ao nº  91,
onde supostamente seja uma área verde, portanto de respon-
sabilidade do município, bem como providencie iluminação ade-
quada.
- Indico ao Prefeito que seja providenciada a limpeza na faixa da
linha de trem ao lado do Bairro Paineiras, tendo em vista que no
local habitam e passam inúmeras pessoas adultas, idosos e
crianças que necessitam de uma atenção quanto a limpeza e
segurança.
- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-
buracos na Rua Pe. Almir dos Santos Pereira, Chácara Rancho
Alegre, atrás do cemitério municipal. que neste local a pavimen-
tação é asfáltica.
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- Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de tapa-bura-
cos na Rua Antonio Zequi, próximo ao nº 2074, onde existe alguns
grandes buracos e um conjunto enorme de pequenos buracos.

Ivan Carvalho de Melo
- por meio do setor competente seja realizado a manutenção do
leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua Seme Jubran
em toda sua extensão.
- para que por meio do setor competente seja realizado a manu-
tenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na Avenida
Brasília no n.º 141,
- para que por meio do setor competente seja realizado a devida
reposição das lajotas na Avenida Salim Antonio Curiati nº 1350,
- para que por meio do setor competente seja realizado a manu-
tenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua
Suzana Garcia Ferreira n° 365,
- para que por meio do setor competente seja realizado a manu-
tenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua
Emilio Lombardi n° 141,
- para que por meio do setor competente seja realizado a manu-
tenção do leito carroçável- Operação tapa buracos- na Rua São
Simão Cireneu em toda a sua extensão.

Marialva Araujo de Souza Biazon
- ao Prefeito Municipal para que providencie reparo e/ou substitui-
ção dos brinquedos do playground da Praça central do Bairro Bar-
ra Grande, posto que os mesmos encontram-se em péssimas con-
dições de uso, oferecendo risco às crianças que brincam no local.

Roberto Araujo
- para que através do Departamento competente, providencie
em caráter de urgência o conserto dos buracos existentes na
Rua Getúlio Vargas - Bairro: "Vila Jardim, visto que os buracos
vem causando transtornos aos usuários da referida via.
- para que através do Departamento competente providencie a
operação tapa-buracos em toda extensão da Av. Manoel Teixeira
Sampaio, visto que lá existem muitos buracos, causando trans-
tornos aos usuários da referida via,
- para que através do Departamento Competente, providencie o
conserto de buracos na pavimentação asfáltica da Av. Espanha,
próximo a uma canaleta de escoamento de água, quase conflu-
ência com a Rua Antonieta Paulucci, sentido Bairro: "Jardim Eu-
ropa" - Bairro: "Vera Cruz".
- para que através do Departamento competente, providencie em
caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos existentes na Rua
Josino Carlos Nogueira - Bairro: "Alto", visto que os buracos vem
causando transtornos aos usuários que trafegam naquela via pública.
- para que através do Departamento competente, providencie
em caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos existentes na
Rua Da Colina - Bairro: "Alto", visto que os buracos vem causan-
do transtornos aos usuários que trafegam naquela via pública.
Moção- Maioria dos Vereadores
- seja oficiado MOÇÃO DE APOIO ao Exmo. Sr. Governador do
Estado, bem como ao Exmo Sr Presidente da Assembléia
Legislativa, pela aprovação da Emenda nº 7 do Projeto de Lei
Complementar nº 4/2017, a qual concede a inatividade das mu-
lheres policiais militares aos 25 anos de serviço.

RESOLUÇÃO Nº 401/2017
Acrescenta Alínea J no Inciso III do Artigo 22 do Regimento

Interno e dá outras providências.

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,
RESOLVE:-
Art. 1º - Acrescenta aliena J no Inciso III do Artigo 22 do Regi-
mento Interno com a seguinte redação:
Art. 22...
Inciso III...
j) Efetuar leitura, no início de cada Sessão Ordinária, das Delibe-
rações que geraram ou gerarão novas despesas oriundas de
qualquer natureza, entregando cópia digitalizada aos vereado-
res presente para acompanhamento da Leitura, devendo conter
no mínimo a data, produto/serviço, modalidade, fornecedor, va-
lor e o período da contratação.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 09 de maio de 2.017-

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

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

Projeto de Resolução nº 02/2017
Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 08/05/2017.

CIRCULAR N º 14/2017 - DG       Avaré, 11 de Maio de 2.017.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 15/05/2017 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 15 de Maio do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 44/2017 - Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Estabelece o índice para a revisão geral anual acres-
cido de recomposição do poder de compra da remuneração dos
servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 44/2017 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 41/2017 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a
União, por meio da Superintendência do Patrimônio da União em
São Paulo-SPU/SP, para o fim que especifica.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 41/2017 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras
e Adm. Pública (c/ emenda)
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
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 08/05/2017, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Lei nº 44/2017
             Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Estabelece o índice para a revisão geral anual acrescido
de recomposição do poder de compra da remuneração dos servi-
dores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
" Projeto de Lei nº 45/2017
             Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de condomínios e edi-
fícios residenciais com mais de cinco unidades habitacionais a
manterem em suas dependências recipientes destinados à se-
paração de lixo orgânico e inorgânico, e dá outras providências.
" Projeto de Lei Complementar nº 46/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Comple-
mentar nº 126, de 02 de junho de 2.010, para os fins que espe-
cifica e dá outras providências.
" Projeto de Lei Complementar nº 47/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Comple-
mentar nº 126, de 02 de junho de 2.010, alterada pela Lei 177, de
29 de julho de 2013, para os fins que especifica e dá outras
providências.
" Projeto de Lei nº 48/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivos na
Lei Municipal nº 315, de 23 de maio de 1.995, para os fins que
especifica e dá outras providências.
" Projeto de Lei nº 49/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do municí-
pio de Avaré para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e
dá outras providências (LDO)

" Projeto de Lei nº 50/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera a redação do Art. 3º da Lei nº 2.098, de 18 de
abril de 2017 e adota outras providências.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

FLÁVIO EDUARDO
ZANDONÁ

Vice-Presidente

SÉRGIO LUIZ FERNANDES
1º Secretário

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
2º Secretário

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros Ali-
mentícios Diversos.
Fornecedor : Atacadão Logistica e Alimentos Eirelli
Empenho(s) : 14718/2016
Valor : R$ 91.800,00
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos
para atendimento de mandado judicial.
Fornecedor : DM PHARMA LTDA
Empenho(s): 4952/2017
Valor : R$ 19.704,72
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

 JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de aquisição de medicamentos
para atendimento de mandado judicial.
Fornecedor : FARMÁCIA BS LTDA
Empenho(s): 4773/2017
Valor : R$ 900,00
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de peças, tal quebra
de ordem cronológica se justifica para a manutenção dos servi-
ços de transporte, sendo  imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços transporte da Municipalidade.
Fornecedor :J.MARANGONI COMERCIAL
Empenho(s) : 3219, 3429, 3430/2017
Valor : R$ 738,21
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
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 combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Carlos Magno Comércio de Combustíveis Eireli EPP
Empenho(s) : 1649/2017
Valor : R$ 7.342,64
 Avaré,  13 de Maio de 2017

 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 4936, 5005/2017
Valor : R$ 10.970,61
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de empresa de locação de estrutu-
ras, equipamentos de iluminação, sonorização e multimídia para
eventos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para o gerenciamento do Projeto Viva O Largo São João, desen-
volvido pelo Departamento de Gestão da Cultura e Lazer do
município.
Fornecedor : Marines Teodoro  Sonorização ME
Empenho(s) : 5805/2016
Valor : R$ 13.753,00
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de serviço prestado com refei-
ção tipo marmita, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para atendimento ao Pronto Socorro.
Fornecedor : Naiara Valerio de Oliveira Morita-Epp
Empenho(s): 377/2017,  16327/2016
Valor : R$ 60.917,57
Avaré,13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de peças para o
gerador do Pronto Socorro.
Fornecedor : STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Empenho(s) : 2010/2017
Valor : R$ 109,14
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento , substituição,
implantação de conjuntos semafóricos,  tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para melhoria da sinalização viá-
ria da Municipalidade.
Fornecedor : Portal Sinalização Viária Ltda.
Empenho(s) : 1642/2017
Valor : R$ 4.680,00
Avaré, 13 de Maio de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 4.818, DE 05 MAIO DE 2016
Autoriza a permissão de uso de bem público a título precário,
do Parque de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel” nos

termos do artigo 119, parágrafos 3º e 5º, da Lei Orgânica do
Município.

 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
DECRETA:
Art. 1º  Fica permitido o uso de bem público a título precário, pelo
Núcleo de Criadores de Nelore de Avaré e Região, do Parque de
Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel”, para a realização da
EXPONEL AVARÉ 2017, no período de 10 a 30 de junho de 2016,
nos termos do artigo 119, parágrafos 3º e 5º da Lei Orgânica do
Município e Decreto nº 4.304/2015.
Art. 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), aos 05 de
maio de 2017.

 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LEIS

Decreto nº. 4.824, de 11 de maio de 2017.
(Estabelece valor para permissão de uso a título precário de

salões no Parque de Esposições "FERNANDO CRUZ

PIMENTEL", bem como revoga o Decreto Nº 4.747, de 13 de

fevereiro de 2017.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância

Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas

por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os valores abaixo relacionados

para pagamento da permissão de uso dos salões localizados no

Parque de Exposições "FERNANDO CRUZ PIMENTEL", para fins

de festas, recepções, reuniões e afins:-

Casa do Criador (antigo Limousin):-R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)

por dia;

Galpão do Laço - R$ 700,00 (Setecentos Reais) por dia;

Recinto do Leilão - 1.000,00 (Hum Mil Reais) por dia;

Recinto do leilão (só recepção) - R$ 700,00 (Setecentos Reais).

Parágrafo Primeiro - As dependências objeto deste, deverão ser

desocupadas pelos usuários até as 12 horas do dia seguinte,

nas mesmas condições recebidas.

Parágrafo Segundo - Os valores constantes acima, poderão ser

dispensados da cobrança nos eventos da municipalidade.

Parágrafo Terceiro - A reserva somente será efetivada mediante

apresentação na Secretaria da Emapa de recibo de pagamento,

emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 2º - Fica revogado o Decreto nº 4.747, de 13 de fevereiro de 2017.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de maio de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Lei nº 2.102, de 05 de maio de 2017
Dispõe sobre alteração no artigo 1º da lei nº 2099, de 25 de

abril de 2017

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 43/2017)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são
conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Art. 1º - O Art. 1º da lei nº 2.099, de 25 de abril de 2017, passa
a ter a seguinte redação:
Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Municí-
pio de Avaré com seu Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públi-
cos do Município de Avaré - AVAREPREV, relativos às compe-
tências de Fevereiro de 2016 a Novembro de 2016, acrescido
do décimo terceiro salário de 2016 (patronal), relativos à compe-
tência de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016 acrescido do
décimo terceiro salário de 2016 e do défict atuarial deste perío-
do, competência de janeiro e fevereiro de 2017 acrescidos do
défict atuarial deste período e de janeiro e fevereiro de 2017
(patronal) observado o disposto no artigo 5º-A, da Portaria MPS
nº 402/2008, na redação das Portarias MPS nº 21/2013 e nº
307/2013:
I - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas
e não repassadas pelo Município (patronal), em até 60 (sessen-
ta) prestações mensais, iguais e consecutivas;
Art 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de maio de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Em parceria com a Prefei-
tura da Estância Turística de
Avaré, através da Secretaria da
Cultura, o Circuito SESC de Ar-
tes traz para a cidade neste do-
mingo, 14 , em sua programa-
ção diferentes ações de músi-
ca, dança, teatro, circo, cine-

CULTURA

Circuito SESC de Artes promove
programação cultural no Largo São João
Confira as atrações gratuitas para todos os
públicos agendadas para domingo

ATRAÇÕES

TEATRO - O Grupo Galpão, que completa 35
anos de existência este ano, leva às cidades o
espetáculo De Tempo Somos, celebrando o en-
contro da música com o teatro, com excertos de
textos de autores como Tchekhov e Saramago
pontuando a apresentação, além de tocar e can-
tar ao vivo músicas próprias.

MÚSICA - O quinteto Mustache e Os Apaches
vão mostrar seu ecletismo ao mesclar influên-
cias do Leste Europeu com música nordestina e
gaúcha, por exemplo. Exibindo um lado psico-
délico com toques de vaudeville, o grupo toca
banjo, bandolim, percussão e washboard (ins-
pirado na tábua de lavar roupa).

CINEMA - Em outra imersão cinematográfica,
o Cine Dance! vai fazer o público dançar junto
com estrelas de cinema: em uma instalação inte-
rativa serão fornecidos fones de ouvido e figuri-
no, e exibidos trechos de cenas dança de filmes
famosos, como Dirty Dancing, Singin' In The Rain,
Saturday Night Fever, entre outras opções.

DANÇA - A Suportar Cia. Domínio Público
(SP), através de seus dois bailarinos se empur-
ram e puxam, se atacam e se esquivam, condu-
zem e se entregam, em um jogo que destaca a
dependência dos corpos. Com trilha sonora ori-

ginal executada ao vivo por um contrabaixista, a
apresentação conta com uma coreografia que vai
do gesto mais simples às quedas mais arriscadas.

CIRCO - O Homem Banda, espetáculo da Cia. Um
Pé de Dois (RS) exibe o corpo do artista, revestido
por uma parafernália musical, que não só acompa-
nha a música, mas a produz.

ARTES VISUAIS - Amuletos na Impressora 3D Sítio
do Astronauta (SP). Nesta oficina, cada um constrói
ou conserta seu próprio objeto, fazendo uso da cria-
tividade e de habilidades para concretizar uma ideia.
O público entra em contato com essa realidade e cria
um amuleto em impressora 3D. Depois da impres-
são, trabalha a pintura e customização do objeto.

LITERATURA - Palavra + Imagem, pelo Instituo
Clio (SP), expõe acervo de livros ilustrados, o qual
será oferecido por dupla de mediadores de leituras
individuais e compartilhadas.

INOVAÇÃO - O Gabinete de Curiosidades e Ha-
bilidades, que participa pelo 2º ano consecutivo
com nova programação, levará ao Largo São João,
à moda dos traveling shows, carros antigos itine-
rantes que levavam às cidades atrações artísticas
e curiosidades, programação de cinema, literatu-
ra e artes visuais.

ma, artes visuais e literatura.
Realizado pelo SESC São

Paulo, o evento passa por 118
cidades (quatro a mais que no
ano passado) do interior, lito-
ral e Grande São Paulo. Avaré
faz parte do Roteiro 8 inclui a
região de São Caetano, com

Diadema, Guarulhos e Ferraz
de Vasconcelos, a região de
Sorocaba, com as cidades de
Itapetininga, Itapeva e Itara-
ré, e a região de Bauru, com
Marília, Garça e Avaré.

Segundo o diretor regio-
nal, Danilo Santos de Miran-
da, o Circuito  tem a missão

de colaborar com o acesso do
público às diversas atividades
culturais. "Neste ano, ampli-
amos a programação e o nú-
mero de cidades, sempre
com a colaboração dos órgãos
municipais. Esse contato en-
tre a população e as diferen-
tes manifestações artísticas é

fundamental para o desper-
tar do interesse do público",
explicou.

Nesta edição, constam 14
roteiros, configurando um
ensejo para se reconhecer em
campos já trilhados, e para
fruir manifestações artísticas
ainda não conhecidas.
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SAÚDE

A Prefeitura de Avaré
conseguiu junto ao Governo
do Estado e ao Governo Fe-
deral, a liberação de recursos
para a reforma e adequação
de duas importantes unida-
des de saúde do município.

Centro da Saúde
Conhecido como "Postão

da Rua Acre", o Centro de
Saúde I, passará por uma
ampla reforma. Pintura, tro-
ca de piso, abertura de pare-
des e rampas de acesso para
atender ao quesito acessibi-
lidade são algumas das inter-
venções projetadas pela Se-
cretaria de Obras. O valor li-
berado é de exatos R$
1.895.000,00. O recurso virá
do Departamento de Estado
da Saúde.

Na última quarta-feira, o
Prefeito Jô Silvestre esteve
em São Paulo em audiência
com o Governador Geraldo
Alckmin para a assinatura do
convênio.

Segundo o Secretário Ale-
xandre Leal Nigro, "O proje-
to executivo já estava finali-
zado e agora, aguarda uma

Liberados quase 2 Milhões de reais
para reforma de Unidades de Saúde

pequena modificação para
então ser encaminhado ao
departamento de licitação
dar início ao processo de con-
tratação da empresa respon-
sável pela obra. Estima-se
que tudo deva ser concluído
em até 120 dias quando de-
verão começar os trabalhos
no prédio".

Já o secretário de Saúde,
Roslindo Wilson Machado

comenta que "essa reforma
vai oferecer mais conforto
não apenas aos pacientes
que utilizam o Postão da Rua
Acre, mas, também, a todos
os servidores que ali traba-
lham. Novas salas e um
layout novo devem agilizar
o atendimento da unidade
que concentra o maior nú-
mero de atendimentos da
cidade".

Unidade Básica de Saúde
(UBS)- Bairro Alto

Na mesma semana, a Saúde
recebeu outra boa notícia. A UBS
também foi contemplada com
exatos R$ 99.999,49 a serem gas-
tos em uma reforma destinada
a garantir a melhora nas instala-

ções do prédio e, principalmen-
te, a construção de rampas e
outros dispositivos que aten-
dam a acessibilidade necessá-
ria a todos prédios públicos.

O valor para a reforma da
Unidade é oriundo do Minis-
tério da Saúde.


