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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE ABRIL DE 2018
Conselho Municipal de Políticas Culturais

Com a primeira chamada as 18hrs e 30 min e com a segunda cha-
mada as 19hrs, iniciou-se a reunião do CMPC realizada no Centro 
Cultural Esther Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507 que contou com 
quorum de 9 (nove) conselheiros que assinaram a lista presen-
cial, sendo eles 8 (oito) titulares e 1 (um) suplente. Os seguintes 
conselheiros não compareceram e nem enviaram seus suplentes 
não justificando suas ausências, são eles: Karina dos Santos Sil-
va (Fotografia), Fátima Matsumoto Gomes (Artesanato), Juliano 
Roger (Teatro), Everton Gomez Brasil (Dança), Carlos Domingos 
Alonso (Artes Folclóricas), Luis Fernando Lopes (Produtores Cul-
turais), Antônio Nunes Sobrinho (Museus), Isabel Cardoso (Asso-
ciação Comercial e Industrial de Avaré), Mércia Adriana de Sousa 
(Associação de Cultura Afro Brasileira), Cristiano Gomes Banin 
(Conselho Municipal do Plano Diretor), Reinaldo Severino Souto 
(Secretaria de Turismo), Luciano B. Martins Rodrigues (Secreta-
ria da Fazenda), Judésio Borges (Secretaria de Meio Ambiente) 
e Dayane Paes Silva Leite (Departamento de Contabilidade), não 
havendo representantes do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente e do Conselho Municipal de Turismo até o presente 
momento, e justificaram suas ausências a conselheira Vilma Zan-
luchi (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cul-
tural de Avaré), e a conselheira Poliana Gomez Brasil, presidente e 
representante de Música. 
Com a ausência da Presidente Poliana a Vice-Presidente Sílvia 
Beltrami inicia a palavra e anuncia  que a razão social na conta do 
fundo já foi alterada e o dinheiro fora devolvido com os depósitos 
realizados até o dia 11(onze) de abril, já que não houve negociação 
com a senha para o internet banking da conta porém, o setor finan-
ceiro se compromete a avisar o Conselho alertando quanto aos 
saldos, mesmo com esse fato Sílvia alerta também que é neces-
sário solicitar o extrato da conta. A pauta agora é relacionada a um 
recebimento de um ofício expedido incorretamente pela Secretaria 
de Cultura no qual nos questiona sobre a participação no 1º de 
Maio com Arte, ofício esse endereçado à Casa de Arte e Artesana-
to, o mesmo é discutido pelos membros e com uma opinião mutua 
apenas de agradecimento pelo lembrete do evento.
Dando seguimento a reunião analisamos a saída de um membro 
do cargo de 2° (segundo) secretário, antes preenchido por Flávio 
de Oliveira, ao expôr a necessidade de preencher o cargo foi es-
colhido por unanimidade o membro Carlos Beltrami Júnior, que as-
sume até o final deste Conselho. O tema agora é a comissão que 
discutirá a Lei do Fundo e assim decretamos manter a comissão 
para que seja finalizada com o mesmo critério adotado do início, 
a primeira parte do plano já está pronta deixando apenas pra ser 
discutida um outro segmento que se encontra com os conselheiros 
anteriores, a data para esta reunião será realizada no dia 3 (três) de 
maio as 18 (dezoito) horas no Centro Cultural Esther Pires Novaes. 
Segue agora com a leitura da ata anterior por Cristiano de Oliveira 
na condição de 1º (primeiro) secretário e aprovada por unanimida-
de pelos presentes.
Sílvia coloca em discussão a necessidade de alteração do dia da 
próxima reunião deste conselho alegando ser véspera de feriado, 
e para se obter quorum na reunião, com a permissão de todos, a 
data foi adiantada para o dia 29 (vinte e nove) de maio, no mesmo 
local e horário. Para o uso da palavra livre o conselheiro Ricardo 
Gerardus Régis Schreurs nos avisa quanto aos eventos da FIRA 
no Centro Cultural a serem realizados nos dias 2, 3 e 4 (dois, três e 
quatro) de maio, com encontros Literários e a presença de famosos 
Escritores e apresentações teatrais, e a conselheira Rosângela de 
Oliveira convida sobre os membros sobre a exposição de Cerâmica 
que acontecerá na Casa de Artes e Artesanatos.
Não havendo mais o uso da palavra livre por nenhum conselheiro, 
eu Cristiano de Oliveira na condição de 1° secretário lavro esta 
ata com a Vice-Presidente, Sílvia Beltrami, dando por encerrada a 
reunião às 19 hrs e 30 minutos.

Cristiano de Oliveira                                          Sílvia Beltrami  
1º Secretário                                                   Vice-Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL - CMDR AVARÉ

Lei 2.041, de 20 de setembro de 2016 
Decreto nº  5.200, de 21 de Junho de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

1ª e 2ª CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR Avaré, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei 2.041, de 20 de se-
tembro de 2016 e o Decreto nº 5.200, de 21 de junho de 2018, 
CONVOCA seus conselheiros e CONVIDA os cidadãos avare-
enses interessados no desenvolvimento rural do município, para 
comparecerem à 6ª Reunião Ordinária de 2018, a ser realizada no 
dia 02 de Julho de 2018, segunda-feira, na sede da CATI Regional 
Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Centro, Estância Turística de 
Avaré-SP, com primeira chamada às 19h00 com pelo menos 1/3 
(um terço) de seus conselheiros; e às 19h30, com qualquer número 
de conselheiros, para debater a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Ex-
pediente: 1) Comunicação do Presidente; 2) Informe da Secretaria 
Executiva; III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura e aprovação da ata da 3ª 
Reunião Ordinária de 2018; 2. Controle Social na Emissão de DAP/
PRONAF; 3.Discussão e Aprovação das alterações do Regimento 
Interno - RI;  4. Indicação e Aprovação do Secretário Adjunto; 5. 
Demais assuntos deliberativos ou não, mas de interesse do cole-
giado rural.
Estância Turística de Avaré-SP, 25 de Junho de 2018

_________________________________
JOÃO RAFAEL BONINI BICUDO

Secretário Executivo

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL - CMDR AVARÉ

Lei 2.041, de 20 de setembro de 2016 
Decreto nº  5.200, de 21 de Junho de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018

1ª CONVOCAÇÃO E ÚNICA
O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - 
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 2.041, 
de 20 de setembro de 2016 e o Decreto nº 5.200, de 21 de junho 
de 2018, CONVOCA seus conselheiros, para comparecerem à 1ª 
Reunião Ordinária de 2018, a ser realizada no dia 02 de Julho de 
2018, segunda-feira, na sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa 
Catarina, 1.901, Centro, Estância Turística de Avaré-SP, com pri-
meira e única chamada às 18h00 com pelo menos 1/3 (um terço) 
de seus conselheiros, com qualquer número de conselheiros, para 
debater a seguinte PAUTA: 1. Eleição e posse, dos representantes 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Avaré, para o 
biênio 2018-2019,  (Presidente, Vice-Presidente). 
Estância Turística de Avaré-SP, 25 de Junho de 2018

_________________________________
JOÃO RAFAEL BONINI BICUDO

Secretário Executivo

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 - Lei Municipal nº 237/98 - 

Lei Municipal nº 1.695/13

COMUNICADO
Conforme a Lei 1695/13 Artigo 3° Parágrafo 1°, foi convocada Elei-
ção no dia 26/06/2018 para nomeação do Presidente e Vice-Pre-
sidente os quais com a votação por unanimidade foram eleitas a 
Presidente (Cristiane de Moraes Grasselli de Oliveira) e Vice-Presi-
dente (Daniele Neres de Araújo).
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 28 de junho de 2018.

Cristiane de Moraes Grasselli de Oliveira
Presidente do CMAS
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Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Lei Federal nº 8.742/93 - Lei Municipal nº 237/98 - 
Lei Municipal nº 1.695/13

COMUNICADO
Vimos através desta publicação informar que na data de 30/05/2018 
a Presidente do CMAS Marina Tezza Cruz renunciou a Presidência 
e representação neste Conselho, constando em Ata.
Informamos ainda que o Vice-Presidente do CMAS Marcos Licínio 
Guazzelli renunciou a Vice-Presidência, mantendo-se na represen-
tação do segmento Criança e Adolescente, constando em Ata.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 28 de junho de 2018.

Cristiane de Moraes Grasselli de Oliveira
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE 
AVARÉ-SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Avaré, 29 de junho de 2018.

Vimos pelo presente convocar todos os Conselheiros do CMPD e a 
população em geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no 
próximo dia 05 de julho de 2018, quinta-feira, às 19h00 na AREA, 
sediada na Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, 
para que se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Aprovação da ata anterior;
II. Comunicações da Secretaria;
III. Distribuição e Análises de Processos;
IV. Comunicação da Presidência; e,
V. Palavra livre.

_____________________________
Paulo Henrique Ciccone

Presidente CMPD

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Nº 06-18
 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento 
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA Nº 06-18, a ser realizada no dia QUATRO DE JULHO DE 2018 
(quarta-feira), na sede da Associação Regional dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 
Nº 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 com a presença 
mínima de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que 
não puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente. 
A reunião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a 
palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura 
1.1) Comunicação do Presidente; 
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 05/2018 do dia 
05/06/2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 
2.4)  Eleição de Secretário e Secretário adjunto;
2.5)  Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
- SMMA - alteração de legislação sobre compensação ambiental
Estância Turística de Avaré, 26 de junho de 2018. 

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MU-
NICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 326 de 23/03/2018, protocolo/processo nº 0461/18 de 
26/03/2018, AIP Nº 309 de 10/05/2018, protocolo/processo nº 
0757/18 de 10/05/2018.
Interessado: VANDERLEI FERNANDES
CPF/CNPJ: 16.481.966/0001-28
Endereço: Rua Suzana Garcia Ferreira, 208 – Avaré/SP

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
COMTUR

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2018 às 19 horas iniciou 
se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo com a 
presença dos Conselheiros e convidados que assinaram a lista de 
presença em anexo. Abertura do Sr. Presidente do COMTUR Rei-
naldo Severino Souto e dado início aos trabalhos da pauta do dia.
Pauta: Continuação do estudo do Regimento Interno e demais 
assuntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado de 
turismo.
Vilma: Como consta em pauta, o assunto é o regimento, mas como 
não estamos com o material em Power Point, deixaremos para a 
próxima reunião, e hoje trataremos sobre o convênio do SICONV, 
sobre cadastro para aquisição da verba destinada para elaboração 
do Plano Diretor de Turismo.
Reinaldo: Faremos hoje a votação para ser constado em ata, a 
aprovação do destino da verba, solicitando através do DECON, de-
partamento de convênios, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais). Para que possamos tentar conseguir esta verba 
para custear a elaboração do PDT.
Reinaldo: A D. Vilma está sendo questionada sobre as obras da 
Secretaria Municipal de Turismo, deixamos claro que numa pró-
xima reunião, convidaremos o setor competente para esclarecer 
todas as dúvidas.
Reinaldo: Iremos publicar esta ata o quanto antes para cumprir o 
prazo o SICONV, 04/07/18.
Reinaldo: Por unanimidade, os presentes aprovam a solicitação da 
verba para PDT no SICONV.
Vilma: Esclarece a importância da participação de todos os setores 
nas reuniões, e que será levantado os setores que vem se ausen-
tando.
Cintia: Esclarece que as alterações do Regimento Interno será 
apresentado e votado deixando todos cientes sobre as ausências 
nas reuniões.
Reinaldo: Eu presidente do COMTUR, dou por encerrada esta reu-
nião às 20hs30minutos.

Avaré, 28 de Junho de 2018.

REINALDO SEVERINO SOUTO
Presidente do COMTUR

SEC. DE EDUCAÇÃO

PORTARIA DE REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR

Portaria do Secretário Municipal da Educação de 
22/06/2018

Declara regularizada, a vida escolar de Luciano da Silva – RA 43 
922 174-2, referente à lacuna constatada na 3ª série do Ensino 
Fundamental, considerando a Recuperação Implícita, atendendo 
ao contido nos itens 2; 3; 3.1.2; 4.1; 4.3; 5.2 e 6.1.2 da Indicação 
CEE 08/1986 que acompanha a Deliberação CEE 18/1986.

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Educação em conformidade com a Reso-
lução Normativa nº 03/10/2017, comunica que a atribuição de au-
las da modalidade EJA para o segundo semestre letivo do ano de 
2018, da Rede Municipal de Educação, ocorrerá na EMEB Maria 
Theresa de O. Picalho, no dia 29/06/2018,  às 17:30 H,  obedecen-
do a lista classificatória. 
Avaré, 27 de junho de 2018.

Secretaria Municipal da Educação

Comunicado
 Secretaria Municipal da Educação comunica que estão abertas 
as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o 
segundo semestre de 2018, com início dia 30 de julho.  Você que 
não concluiu seus estudos, procure a escola e se informe sobre a 
matrícula. A Rede Municipal possui três unidades escolares que 
atendem esta Modalidade de ensino: EMEB Fausto Rodrigues no 
Jardim Paraiso, Rua Lolita Rodrigues, 761; EMEB Salim Antonio 
Curiati, Rua Dr. Antonio Ferreira Inocente, 394 na Vila Martins e 
EMEB Maria Theresa de O. Picalho, 1910 no Bairro Brabância.
 O aluno que mora a uma distância de dois quilômetros da escola 
tem direito ao Transporte Escolar. Portanto corra, você não tem 
motivos para não concluir seus estudos! Estamos esperando você!
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de curso de capacitação no uso do sistema 
AUDESP – Fase IV, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para capacitação e para orientar os servidores municipais de 
diversos setores.
Fornecedor: Ap Organização Paulista em Gestão Publica Ltda
Empenho(s): 8108/2018
Valor: R$ 4.400,00
Avaré, 27 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de relógio de ponto e software, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender 
a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fornecedor: Ronildo Doneda EPP
Empenho(s): 3833/2018
Valor: R$ 1.270,00
Avaré, 27 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de óleo diesel S-10, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o abasteci-
mento da Frota Municipal.
Fornecedor: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Empenho(s): 8996/2018
Valor: R$ 38.000,00
Avaré, 28 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com plantões médi-
cos de urgência e emergência no Pronto Socorro, tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para atendimento dos pacientes 
da Municipalidade. 
Fornecedor: IFS – Diagnóstico por Imagem Ltda EPP
Empenho(s): 440/2018
Valor: R$ 517.158,27
Avaré, 28 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para pa-
gamentos por se tratar de locação de tendas, tal quebra de ordem 
se faz necessária para atender as festividades do Dia das Mães.
Fornecedor: Karina Leardini
Empenho(s): 7405/2018
Valor: R$ 10.548,00
Avaré, 28 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de serviço de locução e contratação de 
empresa de locação de estruturas, equipamentos de iluminação, 
sonorização e multimídia para eventos, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária para a locução oficial para o 28ª festa do 
dia das mães e para renovação contratual do Projeto Viva O Largo 
São João.
Fornecedor: Marines Teodoro Sonorização ME
Empenho(s): 7406, 16291/2018
Valor: R$ 8.179,00
Avaré, 28 de Junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de curso de atualização e especialização 
de processamento de Precatório, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda EPP
Empenho(s): 7905/2018
Valor: R$ 2.160,00
Avaré, 29 de junho de 2018
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de violão nas Oficinas Culturais 
“José Reis Filho”.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s): 4026/2018
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de canto coral e teclado nas Ofi-
cinas Culturais José Reis Filho e no Centro Cultural “Esther Pires 
Novaes”.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 3395/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços prestados com aulas de Teatro 
nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessário para atender os Projetos de Arte e Cultura.
Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 4789/2017
Valor: R$ 720,00
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de dança infantil, juvenil e melhor 
idade nas Oficinas Culturais “José Reis Filho” e no Centro Cultural 
“Esther Pires Novaes”.
Fornecedor: Igo de Oliveira Brito
Empenho(s): 5941/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 9311/2018
Valor: R$ 4.323,71
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços de maestro de 
banda marcial, tal quebra de ordem se faz necessária para a aten-
der a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s): 5741/2018
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 9335/2018
Valor: R$ 1.722,00
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de selagem/ensaio para regularização de 
tacógrafo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
a manutenção dos veículos, sendo obrigatória por determinação 
do DETRAN.
Fornecedor: Frank Tacografo Ltda
Empenho(s): 9074/2018
Valor: R$ 340,00
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de 07 persianas verticais em 
PVC 25mm, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor: Graça Maria Gouveia – ME
Empenho(s): 3431/2018
Valor: R$ 2.377,13
Avaré, 29 de junho de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES APRESENTADAS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 25 de JUNHO de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARINA BENEDICTO GENEROZO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor JOSÉ APARECIDO DE PONTES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDICTO GASPAR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA CARVALHO 
DE QUADROS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ANA SILVA ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora LOURDES FERREIRA GUIMARÃES STATI.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que determine à chefia do Pronto Socorro 
que envie a esta Casa de Leis a relação constando quais os mé-
dicos e suas respectivas especialidades, que trabalharam no dia 
19/06/2018 no referido local.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado o Secretário Municipal de Saúde, Roslindo Ma-
chado, para que nos informes quantos médicos atualmente exer-
cem a função de “plantão de retaguarda” no Pronto de Socorro de 
Avaré, qual o valor destinado por cada plantão e qual o valor gasto 
mensalmente pelo município por este serviço.
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Cultura, Sr. Diego Be-
raldo, para que envie a esta Casa de leis uma lista dos funcionários 
que estão exercendo funções na Secretaria de Cultura, tanto efeti-
vos como comissionados: 1)O nome de todos os funcionários, com 
suas respectivas funções? 2)Suas referências salariais? 3)Cargo 
horário e local de trabalho?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Glauco Fávero de Oliveira, secre-
tário de Turismo, para que compareça a esta Casa de Leis, na ses-
são ordinária do dia 13 de agosto de 2018 às 19 horas, para que 
possa explanar e esclarecer sobre os Projetos e andamentos das 
obras relacionadas ao Turismo avareense.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
- que seja oficiado os VOTOS DE APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES 
ao atleta avareense MARCIEL TURIONI JUNIOR, o qual participa 
de competições tipo Maratona e por ter levado o nome de Avaré nas 
competições no Chile, Rio de Janeiro, São Paulo Capital entre outros 
e agora em breve Belo Horizonte. Receba desta Colenda Casa de 
Leis os mais efusivos elogios e contamos sempre com sua presença 
nas mais diversas modalidades de corrida levando sempre o nome de 
Avaré, desejando-lhe muita sorte nas competições.
-que seja oficiado os VOTOS DE APLAUSOS e PARABENIZA-
ÇÕES a todos os componentes do Corpo de Bombeiros de Ava-
ré, Botucatu e Bauru por ocasião das comemorações do DIA DO 
BOMBEIRO BRASILEIRO, que será comemorado no 02 de julho 
próximo. Esta casa de Leis enaltece e agradece todo o trabalho 
exercido por esses honrados profissionais. Do deliberado por esta 
Colenda Casa, seja enviada cópia ao Posto do Corpo de Bombei-
ros de Avaré, Botucatu e Bauru.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a equipe de handebol feminina da que representa nossa Cidade de 
Avaré a qual estreou no domingo, 17, por meio da categoria mirim 
da Liga Regional de Handebol. O time jogou contra Jaú e venceu 
pelo placar de 16 a 5. O técnico responsável pela equipe foi o Sr. 
Helio Costa. Os gols marcados por Avaré foram de Maria Isabela, 
Sthefany, Helena, Franciele e Jessica.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO 
a equipe de Basquete Feminino de Avaré pela estreia no jogo LBC 
da cidade de Lençóis Paulista contra a equipe de Lençóis.  O Re-
sultado foi 39X34 para Avaré. Cestinha do Jogo foi a Rayane Felix 
com 11 pontos.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos traba-
lhos o voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO 
CERMINIO SOBRINHO RESIDENTE AO RUA JACI COUTINHO 
– JARDIM PAINEIRAS ocorrido no dia 24/06/201

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, reiterando 
o Requerimento nº 337/2018 de 02 de abril de 2018, para que en-
caminhe à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz) um Projeto 
para instalação de braços de luz nos postes de energia já exis-
tentes na Rua Vereador Paulo Fernando Lopes Ward/Bairro Vila 
Jardim.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe: Existe um Projeto de Pavimentação Asfáltica para concluir 
em todos os bairros da cidade? Se positivo, como e quando será 
feita essa pavimentação? Existe um cronograma de prioridades? 
Qual? Solicito que nos envie para que possamos informar à popu-
lação sobre a pavimentação em seu bairro.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos informe à respeito do número de acidentes de trânsito ocorri-
do no ano de 2017 a até a presente data no Município de Avaré. 
Justificativa – Sabemos que constantemente existe acidentes de 
trânsito no nosso Município, e portanto é de suma importância que 
de posse destes dados identificaremos os locais com maior núme-
ro de ocorrência, para que possamos solicitar uma maior atenção 
do Poder Público Municipal. Considerando que moradores tem nos 
solicitado instalação de redutores de velocidade/lombadas para mi-
nimizar acidentes.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal da Educação, para que nos informe: Já foi realiza-
do um estudo para que à Secretaria Municipal da Educação seja 
desvinculada de todas as outras Secretarias com a viabilização de 
uma garagem com almoxarifado para atender somente o que tan-
ge à Educação? Considerando que a Educação tem verba própria 
para atender todas as necessidades discentes e docentes do nos-
so Município, sendo assim, vamos conseguir fazer as mudanças 
necessárias no Plano Educacional com remodelação e mais efici-
ência, a qualidade, a segurança e a confiança no Sistema Educa-
cional. Qual o posicionamento do Sr. Prefeito Municipal Sr. Joselyr 
Benedito Costa Silvestre juntamente com à Secretária Municipal da 
Educação Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros, mediante o 
questionamento dessa vereadora em relação esse grande melho-
ramento para à Educação do nosso Município?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal da Saúde, para que nos informe sobre os ônibus 
e motoristas que transportam os pacientes para UNESP e cida-
des vizinhas. Considerando que no Plano de Governo do Senhor 
Prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre, ele colocou assim: “Dar 
continuidade de dois ônibus para transporte de pacientes para os 
Hospitais da UNESP/Botucatu e Jaú. Um veículo vai de manhã e 
volta ao meio dia e outro vai ao meio dia e volta no fim da tarde. 
Dessa maneira acabamos com o sofrimento dos pacientes que são 
obrigados a ficar o dia todo esperando, muitas vezes, sem dinheiro 
para o almoço, um lanche ou outra refeição.” Temos dois ônibus 
para transportar os pacientes para Botucatu e Jaú? Os pacientes 
não ficam esperando até à noite o ônibus vir busca-los? Procede à 
informação que os pacientes ficam até tarde sem se alimentar es-
perando o ônibus? Esses ônibus são equipados, tem banheiro para 
os pacientes? Quem encaminha os pacientes para essas cidades?

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível 
realizar VISITA TÉCNICA DA ENGENHARIA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL VISANDO EFETUAR RELATÓRIO SUGESTIVO DE 
MELHORIAS NA PRAÇA DO CENTRO AVAREENSE DE INTE-
GRAÇÃO CULTURAL (CAIC), tendo em vista que o local é muito 
freqüentado por avareenses que praticam caminhadas e corridas 
e alguns aprimoramentos como instalação de torneira que foi reti-
rada, sinalizações com demarcação de metros, aperfeiçoar a pista 
de caminhada interna, a iluminação do local e outras melhorias, po-
derão ofertar melhores condições e estimular ainda mais a referida 
prática esportiva em nosso município.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, no sentido de informar se foi feita a VI-
SITA TÉCNICA DA ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
VISANDO EFETUAR PLANILHA DOS PONTOS NECESSÁRIOS 

DE REFORMA DO GINÁSIO TICO DO MANOLO NA BRABÂNCIA, 
tendo em vista que em resposta ao requerimento 989 de 21 de 
agosto de 2017 de minha autoria foi respondido através do Ofício 
796 de 29 de agosto de 2017 que mencionou: “foi encaminhado 
para a Secretaria de Planejamento para providências.” e através 
do Ofício 836 de 03 de outubro de 2017 que relatou: “de acordo 
com a Secretaria de Planejamento e Transportes será realizada a 
visita técnica em momento oportuno”. Em tempo, já tendo sido fei-
ta a referida Visita Técnica, SOLICITO CÓPIA DA MENCIONADA 
PLANILHA para tentar solicitar recursos nas esferas estaduais e 
federais via emenda impositiva.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré e o Conselho Municipal de Trânsito ao que 
segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR DO BAIRRO BRABÂNCIA 
“Alessandro eu moro perto da rua Oswaldo Brito Benedetti, perto 
do lago da Brabância e o Prefeito asfaltou a rua do lago que ficou 
muito bom por sinal, porque ali estava realmente caótico e como 
está tendo bastante movimento, mesmo sem o acesso da pista, o 
pessoal está vindo pela avenida de cima. Assim, aumentou o movi-
mento. Ali sempre foi um problema. Não sei se você lembra mas já 
teve até capotamento de carro neste local. Então gostaria de pedir 
uma lombada ali, pois mesmo com a subida o pessoal passa muito 
rápido e o cruzamento com a Rua Alan Kardec é complicado. É 
realmente de risco pois ali atravessa idosos e ambas as ruas são 
mão dupla, com fluxo de todos os lados e ainda em alta velocidade. 
Se você conseguir uma lombada ou tartaruga para fazer os veícu-
los diminuírem velocidade no cruzamento da Rua Oswaldo Brito 
Benedetti com a Alan Kardec seria oportuno porque está muito pe-
rigoso.” Diante do exposto, É POSSÍVEL SER REALIZADO VISITA 
TÉCNICA VISANDO AVALIAR A NECESSIDADE DE REDUTOR 
DE VELOCIDADE NESTE CRUZAMENTO INDICADO PELO MO-
RADOR? SENDO FEITA A VISITA TÉCNICA SOLICITO CÓPIA DO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, no sentido de informar se A PAVIMEN-
TAÇÃO REALIZADA NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE 
AVARÉ LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO O PLANEJAMENTO DE 
OBRAS DA SABESP, tendo em vista que a SABESP vem realizan-
do abertura de ruas centrais para substituição de tubulações e as 
ruas recém recapeadas podem ficar prejudicadas. Em tempo, na 
hipótese de não ter sido analisado o planejamento de obras da Sa-
besp, faz-se necessário, smj, uma reunião em caráter de urgência, 
entre o Poder Executivo e a Sabesp para as tratativas preventivas 
necessárias visando o melhor andamento de ambas as obras de 
melhorias.

Carlos Alberto Estati
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, considerando este vereador ser da base do sr. Prefeito, 
para que informe esta Casa de Leis se existe a possibilidade de 
abertura dos banheiros do Parque da CAIC nos finais de semana, 
posto ser o local muito frequentado por munícipes os quais fazem 
caminhadas, utilizam a academia ao ar livre, levam seus filhos para 
brincarem no parquinho infantil, bem como os cidadãos da terceira 
idade que utilizam o espaço do carteado e para horas de lazer, 
e, sem um banheiro no referido parque, causa um transtorno aos 
citados usuários.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que informe esta Casa de Leis se existe a possibi-
lidade de Vossa Excelência determinar ao setor competente a ins-
talação de traves no campo de futebol de areia do Parque CAIC, 
posto ser um campo muito frequentado por praticantes do esporte, 
que têm de improvisar as traves para que possam realizar suas 
partidas de futebol.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que informe esta Casa de Leis se existe a possibili-
dade de Vossa Excelência determinar à Secretaria competente que 
viabilize um projeto no sentido de locar e/ou conseguir parcerias 
a fim de conseguir local para abrigar os acompanhantes dos pa-
cientes os quais ficam internados no Hospital Amaral Carvalho, na 
cidade de Jaú/SP para tratamento de câncer, para que os mesmos 
possam estar junto dos seus entes enquanto os mesmos perma-
necerem internados, não tendo de sofrer o transtorno não só de ter 
de se dirigir à referida cidade diariamente, o que torna-se oneroso 
sobremaneira, bem como não deixem o pacientes sozinhos em um 
momento tão difícil e doloroso de suas vidas.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiado à Empresa Telefônica S/A para que informe esta 
Casa de Leis se existe algum projeto em andamento nesta prezada 
empresa acerca da situação dos telefones públicos (orelhões), no 
que tange à instalação de mais aparelhos e manutenção dos já 
existentes.

continua na página 11
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De 3 a 14 de julho
Cerca de 150 atletas da Estância Turística d Ava-

ré confirmaram participação nos Jogos Regionais 
de 2018, através de equipes de várias modalidades 
apoiadas pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer (SEME). 

Coletivamente o município estará representado 
pelos times de basquete, handebol e futsal, femi-

ESPORTES

Avaré marcará presença
nos Jogos Regionais 2018

nino e masculino, bem como pelos seus jogadores 
de futebol masculino.

Já em outras modalidades, individualmente 
Avaré terá vários atletas competindo no atletismo, 
atletismo ACD, capoeira, judô, karatê e natação.

Os Jogos Regionais deste ano serão abertos 
no próximo dia 3 de julho e a programação pre-
vê disputas nas cidades de Tatuí, onde Avaré ficará 
alojada na Escola Professor Thomas Borges e nas 
cidades de Cerquilho e Boituva.

Karatê avareense
obteve bons resultados 

Atletas classificados foram 
Alice Simonassi e Andre Cavalcante

Entre os dias 19 a 24 de junho, a equipe de 
karatecas avareenses participou do Zonal Brasi-
leiro de Karatê, na cidade de Joinville (SC). É uma 
competição classificatória para as finais desse 
torneio nacional a ser disputado em Contagem 
(MG) em outubro, com apenas quatro vagas por 
categoria. 

De acordo com o treinador Clodoaldo Silva, 
são cinco etapas classificatórias. Quatro delas já 
ocorreram em João Pessoa (PB), Belo Horizon-
te (MG) e Joinville (SC). A última será no Rio de 
Janeiro (RJ), etapa reservada para aqueles que 
ainda não conseguiram vaga para as finais. É o 
caso dos atletas Eduardo Soares da Silva e Ma-
teus Augusto, que estarão no Rio entre os dias 5 
a 7 de julho, buscando as últimas vagas.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) apoiou na alimentação de todos os atletas. 

Resultados 
Campeã: Alice Simonassi Ragazzini Henrique. 
3º lugar: André Inácio Cavalcante. 
5º lugar: Eduardo Soares da Silva. 
5º lugar: Mateus Augusto. 
7º lugar: Uriel Henrique Dias Olimpio. 
7º lugar: Arthur Prezotto dos Santos. 
 8º lugar: Calebe Rodrigues Carozzi. 

Educação de Jovens e Adultos
 
Para aqueles que não concluíram os estudos 

do ensino básico, a Secretaria Municipal da Educa-
ção informa que estão abertas as matrículas para 
as aulas do projeto Educação de Jovens e Adultos 

EDUCAÇÃO

Estão abertas as matrículas para o EJA
(EJA) para o segundo semestre de 2018, com início 
previsto para 30 de julho. 

A Rede Municipal possui três unidades esco-
lares para que atendem o EJA: EMEB Fausto Ro-
drigues na Rua Dona Lolita, 761 (Jardim Paraiso); 
EMEB Salim Antonio Curiati, na Rua Dr. Antonio 
Ferreira Inocente, 394 (Vila Martins) e EMEB Maria 

Theresa de Oliveira Picalho (Dondoca), na Rua San-
tos Dumont, 1910 (Brabância).

Os interessados devem procurar uma dessas 
unidades escolares para se informar sobre a ma-
trícula. Já os alunos que moram a uma distância 
de dois quilômetros da escola tem direito ao trans-
porte escolar.
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PRIORIDADE

Na última sexta-feira, 29 de junho, a Secre-
taria Municipal da Educação apresentou ba-
lanço das principais ações desenvolvidas no 
primeiro semestre. Durante reunião conjunta 

Secretaria da Educação faz
balanço do 1º semestre

Principais ações
executadas

Visitas técnicas nas unidades escolares.
Formação para os docentes e funcionários com 
diversos temas incluindo a BNCC.
Palestras ministradas nas unidades escolares 
para pais e alunos sobre Bullying.
Palestras ministradas nas unidades de Educa-
ção Infantil sobre Meio Ambiente.
Capacitação: Projeto Horta Educativa (EMEBs 
Carlos Papa e Duílio Gambini) e Primeiros So-
corros para docentes da Educação Infantil (Gê-
nese).
Entrega de kits escolares, apostilas PEB II (Arte 
e Inglês) para Educação Infantil.
Projetos desenvolvidos nas unidades: Ler para 
Entender o Mundo, PROERD e Bombeiro Mi-
rim, conclusão do “Alimentação Saudável” do 
EJA, Olimpíadas Interescolares, Programa Mais 
Alfabetização e Passeata Meio Ambiente. 
Plantio de diversas mudas de árvores nas 
praças da cidade pelos alunos da Educação 
Infantil.
Formatura dos alunos do 9º ano do Projeto 
Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Benefícios, serviços e 
obras físicas

Concessão de férias de 10 dias para os servido-
res das CEIs no mês de janeiro.
Abertura de 287 novas vagas em creches.
Realização do Concurso PEB I – PEB II Inglês – 
ADI e Monitor
Conclusão das obras do CEI do bairro São Ro-
gério.
Reforma da EMEB Carlos Papa.
Obras de acessibilidade nas seguintes uni-
dades: CEI São Benedito, CEI Jandira Pereira, 
EMEB Alzira Pavão, EMEB Vitor Lamparelli, CEI 
Olga Girardi de Brito, CEI Ana Soares e na sede 
da Secretaria Municipal da Educação.
 

dirigentes e coordenadores de equipes técni-
cas avaliaram os trabalhos, trocaram experi-
ências e puderam sugerir novas ideias para o 
segundo semestre de 2018.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Semads) registra a celebração 
de duas datas especiais do calendário de junho. 
No dia 26, comemorou-se o Dia Internacional de 
Combate às Drogas e no dia 28, o Dia do Orgulho 
LGBTQ+, as quais têm os seguintes significados:

26 de Junho – Data escolhida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional de 
Combate às Drogas tem como objetivo ressaltar a 

SOCIAL

Semads lembra datas 
importantes do mês de junho

importância de se debater e repensar as políticas de 
drogas no mundo, bem como as formas sociais de se 
combater o uso e a violência gerada pelo tráfico.

28 de junho – Data lembrada mundialmente 
para conscientizar o público sobre a importância 
do “combate à homofobia e a transfobia” para a 
construção de uma sociedade livre de preconcei-
tos, igualitária, independente do gênero ou orien-
tação.
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Começaram nos últimos dias as obras de pavi-
mentação de importantes trechos que interligam 
os bairros da Zona Sul de Avaré. Estão sendo be-
neficiados com o recapeamento asfáltico, obra or-
çada em cerca de R$ 1 milhão, ruas que interligam 
a Vila Jardim, Vila Veneza, Jardim Califórnia, Água 
Branca e Plimec.

Os trabalhos tiveram início no trecho final da Ave-

OBRAS

Iniciada a pavimentação
da interligação de bairros

nida Brasília e seguem no sentido da Vila Esperança, 
pela Avenida Getúlio Vargas, passando pela Rua Pau-
lo Contrucci Leal até as ruas 8 e Pedro Faraco Filho. 

No total, os serviços contratados atingem 
R$ 968.619,27 para investimento em infraes-
trutura urbana, prevendo implantação de guias 
e sarjetas, pontos de acessibilidade e pavimen-
tação asfáltica em 10.974 metros quadrados. 

Mais R$ 3,6 milhões 
serão investidos
no programa
Asfalto Novo 

O Governo do Estado liberou esta se-
mana, exatos R$ 3,6 milhões para o pro-
grama Asfalto Novo, criado pela atual Ad-
ministração para recuperar a malha viária 
urbana. O programa está recuperando e 
melhorando o leito de importantes vias 
públicas que interligam os bairros. Ini-
cialmente, a previsão é de que o Estado 
liberaria R$ 2 milhões para Avaré. Após 
diversas reuniões entre o prefeito e o go-
vernador, a cota avareense foi ampliada 
em cerca de 80%, alcançando os R$ 3,6 
milhões anunciados no último dia 27.

A Prefeitura já tem destino certo para a 
aplicação desses recursos. Irá recapear to-
talmente duas vias principais: a Professor 
Celso Ferreira da Silva, no Jardim Europa, 
e a Governador Mário Covas, que dá aces-
so ao aeroporto. Também serão incluídos 
trechos bastante comprometidos de vias 
do Bairro do Camargo, da Vila Esperança e 
da Brabância nas próximas etapas do pro-
grama. A Secretaria Municipal de Obras 
estima que os trabalhos comecem ainda 
no mês de julho.
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No último dia 23, os alunos da EMEB Orlando 
Cortez, na Vila Operária, viveram um dia especial 
durante a realização do projeto “Hamburgada do 
Bem”. Com o seu slogan “O dia mais feliz do mês”, 
o evento promove atividades recreativas e serve 
alimentos para as crianças. 

Iniciado a partir de uma ideia entre amigos que 
reunia 15 voluntários, o programa se tornou hoje 
uma iniciativa nacional, já realizada em diferentes 
municípios do país e, em breve, será internacional. 
De acordo com o organizador, Erick Tadashi, além 
de oferecer alimentos (hambúrguer, milk shake e 
batata frita), o evento envolve pessoas de todos os 
lugares, foca e divide o trabalho em uma porcenta-
gem “digna”: 50% de voluntários a 50% de crianças. 

EDUCAÇÃO

Em Avaré, Hamburgada
do Bem atraiu mais
de 400 crianças 

Em Avaré, em meio a uma fila e espera an-
siosa, a criançada se divertiu com a presença 
dos super-heróis, Thor e Capitão América, que 
os animaram com músicas e brincadeiras. Na 
EMEB Orlando Cortez os alunos encontraram 
barraca de maquiagem, pula-pula, puderam 
escalar montanhas e jogar futebol, de outras 
45 atividades oferecidas pela “Hamburgada do 
Bem”. 

Mais de 400 jovens foram atendidos no dia do 
evento. A Prefeitura de Avaré apoiou o “Hambur-
gada do Bem” através do Fundo Social de Soli-
dariedade, com a participação de voluntariados; 
a Secretaria da Saúde autorizou a ambulância e a 
Educação cedeu a escola. 

 
 

Recesso escolar começa
na 2ª feira

A Secretaria Municipal da Educação comuni-
ca que, a partir de segunda-feira, 2 de julho, terá 
início o recesso escolar, ou seja, o período de 
férias para os alunos da Educação Infantil e do 

Comunicado sobre o período 
de férias escolares

Ensino Fundamental. As aulas serão retomadas 
no dia 30 de julho. 

Durante o recesso o atendimento ao público 
nas unidades da Rede Municipal de Ensino será 
em dois horários: das 8h ao meio-dia e das 13h 
às 17h. Já os Centros de Educação Infantil (CEIs) 
vão atender normalmente durante as férias, 
uma vez que as creches municipais abrem às 7h. 
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-por meio do setor competente, para que estude à possibilidade de 
arquitetar uma praça com um campinho de futebol para as crianças 
e adolescentes aproveitarem à área verde na Rua Rio Filho Viotti/
Bairro Santa Elisa em frente às residências números 120, 130, 140, 
150, 160, 170 e 180.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de instalar uma mini academia ao ar livre ou um campinho de fute-
bol na Praça João Moreira/Bairro Paraíso.
-por meio do setor competente, providencie a limpeza da Praça 
Orlando Pires Arruda/Bairro Paraíso.
-por meio do setor competente, para que providencie instalação de 
rampas de acesso em todos os passeios públicos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público da Rua Alfredo Câmara Sobrinho/Bairro Avaré I, ao 
lado do número 226.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno 
existe na Rua dos Sábias/Bairro Bem te Vi em frente ao número 71.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Fernando Tamassia/Bairro Paraíso em frente ao 
número 410.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção de toda a extensão do leito carroçável da Rua Júlio Jacob da 
Rocha/Bairro Avaré I.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação 
adequada na Rua Lolita/Bairro Paraíso, na altura do número 860 
para frente.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno 
existente na Rua Miguel Chibani/Bairro Paraíso em frente ao nú-
mero 250.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Pedro Villen/Bairro Ipiranga.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza no 
terreno baldio com entulhos e mato, localizado na Rua Valdemar 
Lopes Peres/Jardim Paraíso em frente ao número 360.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza nos 
terrenos da Rua Lolita/Bairro Paraíso ao lado dos números 900 e 
901.
-por meio do setor competente, para que providencie Médico Clí-
nico Geral na Unidade de Saúde da Família Dr.Carlos Aparecido 
Bandeira/Bairro Paraíso.
Considerando, que a única Médica Clínico Geral que havia na USF 
entrou em férias e à Unidade de Saúde ficou sem médico para 
atender os pacientes.

Francisco Barreto de Monte Neto
- para que através do setor competente, providencie em caráter de 
URGÊNCIA o recapeamento da Rua Finlândia, no Bairro Jardim 
Europa, posto que tal via encontra-se intransitável devido às péssi-
mas condições do leito carroçável.

Roberto Araujo
- para que através do Departamento competente providencie em 
caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda exten-
são da Rua José Forte – Bairro: “Ipiranga”, visto que lá existem 
buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja oficiado à Procuradora Geral do Município, Dra. Ana 
Cláudia Curiati Vilem, considerando a ausência de resposta ao re-
querimento nº 434/2018 de autoria deste vereador, em que foram 
enviadas várias questões para que fossem respondidas, requeiro 
sejam reiterados os termos do citado requerimento para que a res-
posta ao mesmo seja enviada a esta Casa de Leis e tais questões 
elucidadas, posto ser assunto de extrema relevância em relação à 
íivida ativa do município.

Ivan Carvalho de Melo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,  que seja oficiado a Empresa da SABESP- Com-
panhia de Saneamento Básico de São Paulo- sede de Avaré\ SP, que 
avalie e se necessário refaça, o serviço de recapeamento de asfalto 
realizado na rua Dona Carmen Dias Farias próximo ao nº 3215, rua 
esta que recebeu serviço de restauração geral na sua malha asfálti-
ca, e que a companhia de saneamento retalhou para realização de 
serviços na rede de esgoto, onde o recapeamento não foi refeita de 
maneira correta nem com a mínima qualidade que esperada.

Roberto Araujo
- sejam oficiados o Ministério Público do Estado de São Paulo – 
Curadoria do Meio Ambiente e a SABESP – Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo, ora concessionária pública 
municipal de água e esgoto, para que providencie com URGÊNCIA 
o conserto definitivo ( e não paliativo ) da rede coletora de esgoto 
localizada na Rua Mário Gomes Timóteo confluência com a Aveni-
da Paranapanema, pois a mesma encontra-se danificada, exalan-
do uma fedentina insuportável, provocando sérios riscos à saúde 
pública e ao nosso meio ambiente. Importante consignar, que na 
residência ao lado da rede coletora de esgoto ( Avenida Paranapa-
nema, nº 906 ), tem um casal de idosos, sendo que o Senhor com 
mais de 70 anos de idade, possui sérios problemas de saúde e, 
inclusive, faz uso de balão de oxigênio, sendo que a fedentina exa-
lada pela respectiva rede coletora de esgoto invade o interior de 
sua casa, prejudicando consideravelmente sua recuperação. Ou-
trossim, vale destacar, que este problema ocorre há muitos anos, 
sendo que toda vez que a SABESP é acionada, ela faz um reparo 
paliativo e após alguns meses o problema volta a ocorrer. Desta 
feita, tomei a liberdade de encaminhar também ao zeloso e com-
petente Órgão Ministerial, para que nos ajude ( a sociedade ) a 
resolver esse problema de longos anos, conforme se vê num pe-
dido deste parlamentar datado de 04/03/2013 – Requerimento nº 
0257/2013, cuja cópia segue em anexo.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao CORAL DE LIBRAS,  com a en-
trega de DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO, em data oportuna, 
durante a Sessão Legislativa, em virtude do excelente trabalho que 
realizam na formação de alunos há quatro anos, tendo hoje um 
total de 25 ( vinte e cinco ) alunos, sendo  23 (vinte e três) ouvintes 
e 02 ( dois ) surdos, contando também com alunos que estudam 
em outras escolas. O maior objetivo até hoje é inserir alunos surdos 
nas escolas, e facilitar o processo de aprendizagem, assim como a 
convivência de alunos ouvintes vem tendo um resultado satisfatório 
com a Língua Portuguesa.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ETELVINA CASTILHO FIDENCIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora DEOLINDA ALBERTO GARCIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora VIRGINIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA.

INDICAÇÕES
Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário

-para que através da Secretaria de Obras, dentro das possibilida-
des e atendendo ao pedido de munícipes, que seja providenciado o 
nivelamento de uma valeta na confluência das ruas Nilson Ramos 
Righi com a rua Antonieta Paulucci, tendo em vista que muitos car-
ros já foram danificados por causa dessa valeta. Segue em anexo 
fotos do local
-para que através da Secretaria de Obras, dentro das possibilidades 
e atendendo ao pedido de munícipes, que seja providenciado a troca 
do vidro localizado na frente do Teatro Municipal ou que seja colocado 
um tapume tendo em vista o grande perigo de uma pessoa ou criança 
se cortar nesse vidro. Segue em anexo fotos do local.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja feita a troca de lâmpada na rua Três Cora-
ções esquina com a Marta Rocha, pois há algum tempo a lâmpada 
encontra-se queimada.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja feita a mudança de sentido da Rua Marta 
Rocha para mão dupla pois a via já era mão dupla e tendo em vista 
que esta vida e a única que dá acesso a Avenida Paranapanema.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-

nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja feita a troca de lâmpada na rua Marta Rocha 
defronte ao número 78 – Jardim Bonsucesso tendo em vista que 
vários munícipes que residente de referida rua reclamaram a este 
vereador que a dias a rua encontra-se às escuras.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do setor 
competente, que seja colocado um redutor de velocidade na Rua 
Emilio Lombardi defronte ao número 50 – Bairro Vila Operaria ten-
do em vista que os carros estão trafegando em alta velocidade po-
dendo causar acidentes.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Avenida Danúzia de Santi em frente da Colônia Frater-
nidade, que está com um enorme buraco atrapalhando à passagem 
dos pedestres, veículos, motos, etc. Considerando que à Colônia é 
frequentada no período noturno e alguém pode se machucar no local 
em razão do buraco em frente ao portão de entrada e saída.
-por meio do setor competente, para que realize estudos da possi-
bilidade de disponibilizar recipientes com álcool em gel em todos os 
Postos e Unidades de Saúde de nossa cidade, em pontos estraté-
gico e de fácil acesso, a fim de prevenir surtos de gripe, bem como 
outros males nesta época do ano.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio pú-
blico da Avenida Três Marias/Bairro Vera Cruz em frente ao número 
365, que está coberto por mato. Considerando que moradores da 
referida Avenida procuraram essa vereadora para que intercedes-
se ao Executivo, solicitando providências em relação ao mato que 
impede a locomoção dos pedestres.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável em todo Bairro Plimec.
-por meio do setor competente, para que realizem estudos para re-
alização de uma Campanha de Conscientização sobre os perigos 
da prática de soltar balões e desestimular aos atos de baloeiros a 
partir de ações de prevenção e repressão, combatendo a comer-
cialização, soltura e realização de festivais de balões. Com as fes-
tas juninas, intensifica-se o típico costume de acender fogueiras, 
soltar fogos de artifícios e balões. De acordo com pesquisa do Mi-
nistério da Saúde, esta atividade aumenta em 50% a incidência de 
pacientes com queimaduras nos hospitais de todo o Brasil. Mesmo 
a prática de balões sendo crime, ano a ano prejuízos patrimoniais 
e ameaças ao Meio Ambiente assolam as cidades e até mesmo 
colocando a integridade física e a vida das pessoas em risco.
-por meio do setor competente, providencie a limpeza do passeio público 
coberto por mato na Rua Lolita/Bairro Paraíso em frente ao número 651.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência 
os profissionais Psicólogo, Terapeuta Ocupacional (TO) e Psico-
pedagogo para atender os alunos do Centro de Atendimento ao 
Educando (Centrinho). Considerando que no dia 21 de junho essa 
vereadora esteve no Centrinho e detectou à falta desses profissio-
nais para minimizar o grande número de alunos sem atendimento.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Lolita/Bairro Paraíso ao lado da EMEB Fausto 
Carvalho Rodrigues.
-por meio do setor competente, para que providencie instalação 
de Internet na Unidade de Saúde da Família Dr. Carlos Bandeira/
Jardim Paraíso, para que os funcionários possam confeccionar o 
Cartão SUS dos pacientes.
-por meio do setor competente, para que seja implantado um Pro-
grama com Livraria Ambulante/Volante para atender os bairros de 
nossa cidade. A presente indicação se faz necessária devido à so-
licitação de vários pais.
-por meio do setor competente, providencie instalação de uma lom-
bada/redutor de velocidade na Rua Jandira Pereira em frente da 
Unidade de Saúde da Família Dr. Carlos Bandeira, em razão da 
alta velocidade que os veículos e motos passam pelo local.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção e 
melhorias em diversas boca de lobo/bueiros de nossa cidade, 
além de colocação de grades em vários desses bueiros para a 
segurança da população.
-por meio do setor competente, para que providencie melhorias em 
todos os bairros da cidade. Considerando que essa semana (de 
19 a 21 de junho) essa vereadora percorreu os Bairros Ipiranga 
e Jardim Paraíso e as reivindicações são as mesmas em relação 
aos buracos, matos em calçadas e em terrenos sem edificação, 
entulhos espalhados pelas calçadas, Posto de Saúde dos bairros 
sem médico, etc.
-por meio do setor competente, para que estude à possibilidade de 
instalar uma Placa de Identificação com o nome de nossa cidade no 
Terminal Rodoviário Intermunicipal, para facilitar a identificação às 
pessoas que visitam ou passam por nosso Município.
-por meio do setor competente, para que estude à possibilidade de 
prestar informações aos avareenses no que diz respeito à poda drás-
tica de árvores, divulgando através do Semanário Oficial da Estância 
Turística de Avaré e pela imprensa falada e escrita, a fim de conscien-
tizá-los sobre as consequências, como multas, se não houver prévia 
autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a sua 
execução.

CANCELAMENTO AUDIÊNCIA PÚBLICA
  
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré vem in-
formar o CANCELAMENTO da Audiência Pública sobre o Futuro 
do Horto Florestal Municipalizado que seria realizada no dia 04 
de julho de 2018 às 19 horas, tendo em vista o atraso na che-
gada de documentação que contribuiria para o desenvolvimento 
dos debates.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 25/06/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.

Projeto de Resolução nº 06/2018 
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre alteração do Artigo 15, parágrafo 1º, Artigo 29, pará-
grafo único e Artigo 33, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara 
de Avaré e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 60/2018 
Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto e outro
Dispõe sobre a adição do parágrafo 3º ao Artigo 1º da Lei Com-
plementar nº 07, de 11 de maio de 2001 e dá outras providências.
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CONVOCAÇÃO
ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RECADASTRAMENTO FUNCIONAL
Anexo Edital de Convocação nº. 007 de 28 de junho de 2018

No ato do recadastramento o servidor deverá apresentar original 
dos seguintes documentos:
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/18 – PROCESSO Nº. 261/18

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de equipamentos para condicionamento físico – 
Corpo de Bombeiros
Recebimento das Propostas: 10 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 19 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 19 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 19 de Julho de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 25 de Junho de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/18 – PROCESSO Nº. 275/18
Objeto: Aquisição veículos para Secretaria Municipal de Esportes, 
Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Saúde 
Recebimento das Propostas: 03 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 13 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 13 de Julho de 2.018 das 08h30min às 09h30min.
Início da Sessão: 13 de Julho de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 27 de Junho de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 105/18 – PROCESSO Nº. 276/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de coletores 
rígidos descartáveis para resíduos tóxicos e Filtro HME para os 
respiradores do Pronto Socorro.
Recebimento das Propostas: 19 de julho de 2.018 das 14 horas até 
31 de julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 31 de julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 31 de julho de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 14) 
3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/18 – PROCESSO Nº. 277/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI.

Objeto: Aquisição de Mobiliários e Materiais Permanentes para 
Creches.
Recebimento das Propostas: 24 de julho de 2.018 das 14 horas até 
03 de agosto de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 03 de agosto de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 03 de agosto de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/18 – PROCESSO Nº. 278/18
Objeto: Aquisição veículos para Secretaria Municipal de Saúde 
para os ESFs
Recebimento das Propostas: 16 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 25 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 25 de Julho de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 28 de Junho de 2.018 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/18 – PROCESSO Nº. 280/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para retífica com-
pleta de motor em veículos da Secretaria Municipal de Saúde
Data de Encerramento: 16 de julho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de julho de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/18 – PROCESSO Nº. 281/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de seguro para veículo da Secretaria Municipal de Educação
Data de Encerramento: 17 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/18 – PROCESSO Nº. 282/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de uniformes para o SAMU
Data de Encerramento: 17 de julho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de julho de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/18 – PROCESSO Nº. 283/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mas-
sa asfáltica fria, emulsão asfáltica, brita graduada simples, pedra 
britada 1 e pó de pedra.
Data de Encerramento: 18 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/18 – PROCESSO Nº. 284/18
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para efetuar mão de obra de manutenção preventiva e 
corretiva mecânica, nos veículos pertencentes a frota municipal.
Data de Encerramento: 19 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
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REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/18

PROCESSO Nº. 247/18
Objeto: Aquisição de gás P13 e P45 para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social.
Data de Encerramento: 16 de julho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de julho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 27 de junho de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 098/18 – PROCESSO N° 257/18

Analisando os autos nesta data, foram verificadas divergências re-
ferente ao Pregão em epígrafe, a Senhora OLGA MITIKO HATA, 
Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a 
rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.
avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 12 de julho de 2.018, 
às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 28 de junho de 2018.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 052/18 – Processo nº. 144/18

Fica adjudicado a Empresa ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME, com 
valor total de R$ 26.958,00 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta 
e oito reais), objetivando o registro de preços para eventual aquisi-
ção futura de alimentação suplementar para o Corpo de Bombeiros 
– adjudicado em: 19/06/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
as empresas CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME 
(lote 01), COMERCIAL USUAL EIRELI – EPP (lote 03) e MARLU-
CE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME (lote 04), res-
ponsáveis pelo registro de preços para futura aquisição de Mobiliá-
rio para a Residência Terapêutica, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
063/18 – Processo nº. 169/18. Homologado em: 18/06/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empre-
sas SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME (lote 01) e 
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME (lote 03), 
responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de mate-
rial odontológico para a Saúde Bucal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
068/18 – Processo nº. 186/18. Homologado em: 20/06/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância 
Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas AVAREMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP (itens 01, 02, 05, 
06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 33, 34), EXEMPLARMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP (itens 03, 
04, 18, 19, 20, 23, 25, 28) e SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP (item 
10), responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de me-
dicamentos para atender os pacientes cadastrados do Ambulatório DST/
AIDS, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 069/18 – Processo nº. 192/18. Ho-
mologado em: 20/06/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Murilo Daniel da Silva – 1º Tenente PM – Cmt PB do Corpo de Bom-
beiros da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de alimentação suple-
mentar para o Corpo de Bombeiros, relativa ao Pregão Presencial 
nº. 052/18 – Processo nº. 144/18. Homologado em: 19/06/18.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 014/18 – Processo nº. 258/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MEDTRONIC CO-
MERCIAL LTDA, no valor global de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil 
reais), objetivando o fornecimento de insumos para atender pacien-

tes de Mandado Judicial, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de junho de 
2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 052/18 – Processo nº. 144/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ali-
mentação suplementar para o Corpo de Bombeiros
Valor Global: R$ 26.958,00 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta 
e oito reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 19/06/2018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 063/18 – Processo nº. 169/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME (lote 01)
Valor Global: R$ 12.583,00 (doze mil, quinhentos e oitenta e três reais)
Detentora: COMERCIAL USUAL EIRELI – EPP (lote 03)
Valor Global: R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais) 
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – 
ME (lote 04)
Valor Global: 1.124,25 (hum mil, cento e vinte e quatro reais e vinte 
e cinco centavos)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Mobiliário para 
a Residência Terapêutica.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 18/06/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 068/18 – Processo nº. 186/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME (lote 01)
Valor Global: R$ 4.948,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material 
odontológico para a Saúde Bucal.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 20/06/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 069/18 – Processo nº. 192/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI – EPP (itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 21, 22, 
24, 26, 27, 33, 34)
Valor Global: R$ 35.569,60 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessen-
ta e nove reais e sessenta centavos)
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA – EPP (itens 03, 04, 18, 19, 20, 23, 25, 28)
Valor Global: R$ 34.966,50 (trinta e quatro mil, novecentos e ses-
senta e seis reais e cinquenta centavos)
Detentora: SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP (item 10)
Valor Global: R$ 1.788,00 (hum mil, setecentos e oitenta e oito reais)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos 
para atender os pacientes cadastrados do Ambulatório DST/AIDS.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 20/06/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 014/18 – Processo nº. 258/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Objeto: Aquisição de insumos para atender pacientes de Mandado 
Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2.018

TERMO DE ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 – PROCESSO Nº 066/18 (Contra-
to n° 097/18), fica aditado o valor total de R$ 24.849,00 (Vinte e quatro 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais), com a empresa PH RÚBIO 
HUNGRIA & CIA LTDA ME, o que corresponde a aproximadamente 
25% (Vinte e cinco por cento) do total do contrato, o que objetiva a 
contratação de empresa especializada responsável pela locação de 
equipamentos (pá carregadeira ou retroescavadeira e caminhões bas-
culante) com operador. Assinatura do Termo de Aditivo: 28/06/2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 053/14 – PROCESSO N° 154/14 (Contrato n° 190/14), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa MALUF 
& TINOS LTDA EPP, objetivando a locação computadores e notebook 
para os departamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desen-

volvimento Social, com prorrogação do prazo até 26 de junho de 2.019, 
no valor global de R$ 12.282,96 (Doze mil, duzentos e oitenta e dois reais 
e noventa e seis centavos). Érica Alessandra Alves – Secretária Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 087/17 – PROCESSO N° 237/17 (Contrato n° 233/17), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa BRASIL 
VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, objetivando a contratação de 
empresa responsável pela prestação de serviços de seguro para os veí-
culos do CEREST, com prorrogação do prazo até 27 de junho de 2.019, 
no valor global de R$ 930,00 (Novecentos e trinta reais). Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 071/18 – PROCESSO N° 201/18 (Contrato n° 206/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa A. J. 
RODRIGUES & RODRIGUES LTDA ME, objetivando a contratação de 
empresa responsável pela prestação de serviços para elaboração dos 
projetos técnicos para obtenção de AVCB, com fornecimento de mate-
riais, no Campo Municipal, Ginásio Kim Negrão e Ginásio Tico do Mano-
lo., com prorrogação do prazo de execução até 27 de agosto de 2.018 e 
prazo de vigência contratual até 27 de outubro de 2.018. Leonardo Pires 
Ripoli – Secretário Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇO N° 006/16 – PROCESSO N° 047/16 (Contrato n° 087/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
A. FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de mão de obra, materiais, máquinas, equipamentos e serviços 
para execução da obra de drenagem para contenção de erosão 
urbana, com prorrogação do prazo até 13 de agosto de 2018. Ale-
xandre Leal Nigro – Secretário Municipal do Planejamento e Trans-
portes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇO N° 016/16 – PROCESSO N° 379/16 (Contrato n° 423/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA, objetivando a contratação de 
empresa para implantação de drenagem pluvial e pavimentação com 
bloquetes de concreto no Bairro Santa Rita, com prorrogação do prazo 
até 11 de julho de 2.018. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
do Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº. 028/17 – PROCESSO Nº. 453/17, objetivando a con-
tratação de empresa para realizar ligação de energia, na Rua Capitão 
José Vieira Pinto, s/n, conforme preceitua o artigo 49 da Lei 8.666/93. 
Revogada em: 25/06/2.018. Alexandre Leal Nigro – Secretário Muni-
cipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os lotes 02, 06, 07, 08 do PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 086/18 – PROCESSO Nº. 226/18, objetivando o registro de 
preços para futura aquisição de material para o CER II, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 27/06/2.018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADO os itens desertos 01, 02, 04 e 05 e fracassado 03 
do PREGÃO ELETRÔNICO N° 091/18 – PROCESSO N° 246/18, que 
tem por objeto a aquisição de veículos, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogado em: 27/06/2.018. Leonardo Pires Ripoli – Secretá-
rio Municipal de Esportes, Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
e Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 048/18 – PROCESSO Nº. 140/18, objetivando a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços em medicina do traba-
lho para atendimento aos servidores públicos municipais, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 22/06/2018. Ro-
naldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 059/18 – PROCESSO Nº. 174/18, objetivando o registro de preços 
para eventual contratação futura de empresa para prestação de servi-
ços de reparos em vias públicas, com assentamento de guias e lajo-
tas, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 20/06/2018. 
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.
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OBRAS
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 060/18 – PROCESSO Nº. 175/18, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de gêneros alimentícios 
para atendimento aos pacientes do CAPS, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 20/06/2018. Roslindo Wil-
son Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO o Lote 03 do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/18 
– PROCESSO Nº. 219/18, objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição futura de medicamentos para toda a municipa-
lidade (tabela CMED – Lote 03 medicamentos de referência), con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Sú-
mula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 13/06/2018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 076/18 – PROCESSO Nº. 221/18, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de gás para EMEB’s de 
Ensino Fundamental, Educação Infantil e Creches, conforme pre-
ceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 27/06/2018. Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 080/18 – PROCESSO Nº. 242/18, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura peças para uso na 
Secretaria Municipal de Serviços, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogada em: 27/06/2018. Abelardo Ferreira Mendes 
– Secretário Municipal de Serviços.

OPORTUNIDADE

Posto de Atendimento 
ao Trabalhador divulga 
20 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) divulgou as vagas abertas de emprego 
no município. Estão disponibilizadas no órgão 
oportunidades de contratação para as seguin-
tes funções: auxiliar de enfermagem (1), consul-
tor de vendas (1), costureiro de confecção em 
série (4), eletricista de veículos automotores (1), 
encarregado de restaurante (1), fonoaudiólogo 
(1), impressor – filme plástico (1), mecânico de 
motor a diesel (1), mecânico de manutenção 
de máquina de lavar industrial (1), nutricionista 
(1), operador de extrusora – filme plástico (2), 
padeiro/confeiteiro (1), podador de árvores em 
conservação de vias  (1), psicólogo (1), traba-
lhador agropecuário em geral (1) e técnico em 
segurança do trabalho (1). 

Candidatos - Os candidatos devem se ca-
dastrar no Sistema Mais Emprego através da 
internet ou junto ao PAT. O interessado deverá 
apresentar os seguintes documentos: PIS, NIT, 
Pasep, Bolsa Família, Cartão Cidadão, Carteira 
de Trabalho, RG, CPF e CNH. 

Empregadores - Para os empregadores é 
necessário o cadastro da empresa ou da pes-
soa física no endereço eletrônico maisempre-
go.mte.gov.br ou diretamente no PAT. 

Serviço  - Casa do Cidadão – Rua Bahia, 
1580 (antigo prédio da Justiça Federal) 
Telefone: (14) 3732.1414
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Por meio da Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (ADVB) e do SKÅL Internacional 
São Paulo, a Estância Turística de Avaré recebeu o selo 
(foto) “Top Destinos Turísticos 2017” no segmento “Tu-
rismo de Sol e Praia”. 

“Como previsto no regulamento, a partir de 
agora está autorizada a aplicação do selo em 
elementos de decoração e materiais promocio-
nais, impressos e digitais, tanto da Prefeitura, 
Câmara de Vereadores, escolas públicas munici-
pais, quanto de entidades empresariais e esta-
belecimentos comerciais do município, a regis-

TURISMO

Avaré recebe o selo 
“Top Destinos Turísticos 2017”

trar essa importante conquista”, de acordo com 
o comunicado enviado à Secretaria Municipal 
de Turismo. 

Premiação
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré re-

cebeu o selo “Top Destinos Turísticos 2017” no dia 
18 de maio, na Assembleia Legislativa do Estado 
(Alesp). “Essa conquista valoriza as cidades que 
acreditam que o turismo é um verdadeiro gerador 
de riqueza e autoestima de sua população”, afirma-
ram os dirigentes do setor. 

AGRICULTURA

Prefeitura apoia projeto de aquicultura em Avaré
Na última sexta-feira, 15, ocor-

reu no Galpão do Agronegócio em 
Avaré, a inauguração do projeto 
de criação de juvenis de tilápias 
em sistema de bioflocos. Fruto de 
uma parceria entre a Cooperativa 
dos Piscicultores do Médio e Alto 
Paranapanema (Coomapeixe) e a 
SMBr Technology Ltda, com apoio 
da Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, do CATI Regional Avaré e 
da Casa da Agricultura.

Marcaram presença na inaugu-
ração o prefeito, autoridades locais, 
vereadores, integrantes da Cooma-
peixe e os sócios-proprietários da 
empresa SMBr. 

A estimativa do projeto é produ-
zir cerca de 100 mil juvenis de tilápia 
nilótica por ciclo de dois meses de 
produção. 

Novo sistema
A sócia-proprietária da SMBr Te-

chnology Ltda, Claire Francisco, des-
tacou o funcionamento do projeto 
de sistema de bioflocos, que é uma 
inovação tecnológica na criação de 
peixes e camarões. 

O empreendimento tem o obje-
tivo de abrir novas perspectivas para 
os aquicultores da região, que pode-
rão adquirir juvenis de alta qualidade 
com maior proximidade de suas áreas 
de cultivo, barateando seus custos de 

produção e facilitando a aquisição de 
linhagens geneticamente melhoradas. 

A Prefeitura apoiou a execução 

do projeto por meio da concessão 
do uso do Galpão do Agronegócio 
para sediar a iniciativa.


