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PREFEITURA INTENSIFICA
LIMPEZA EM BAIRROS DA CIDADE

OBRAS

Pavimentação em rua vai 
ampliar acesso a avenidas 

no Jardim Europa
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

20 de MAIO de 2019

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, realize estudos, visando à capacitação dos pro-
fessores da Rede Municipal de Ensino e disponibilização de suporte, com a fina-
lidade de identificar alunos com altas habilidades/superdotação.  O objetivo da 
presente medida é identificar e permitir que alunos superdotados e seus respon-
sáveis disponham de informações adequadas, atendimento e encaminhamento 
corretos, a fim de que possam desenvolver de forma plena as suas habilidades.  
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, têm-se a seguinte definição para alunos com altas habili-
dades/superdotação: “Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram 
potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combina-
das: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apre-
sentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realiza-
ção de tarefas em áreas de seu interesse.”  É de extrema importância a oferta 
de desafios e atividades suplementares a estes alunos.  Para o alcance das 
habilidades e o sucesso escolar, tornam-se imprescindíveis projetos pedagógi-
cos específicos e identificação eficaz por parte dos professores da rede, visando 
aperfeiçoar suas potencialidades de aprendizagem.
-por meio do setor competente, reitero a indicação nº 1030/2017 do dia 27 
de novembro de 2017, para que providencie em caráter de urgência limpeza 
no terreno que está com mato alto, localizado na Avenida Gilberto Filgueiras 
ao lado da Câmara Municipal de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
-por meio do setor competente, providencie instalação de um redutor de ve-
locidade/lombada no cruzamento da Avenida João Manuel Fernandes com a 
Rua Benedito Martins Rodrigues/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie a Coleta de lixo diariamente no 
Bairro Cecílio Jorge Neto (BNH do Bairro Brabância).
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de que a 
Coleta de Lixo seja realizada todos os dias e que tenha um horário fixo para 
cada bairro. Considerando que, moradores de alguns bairros estão recla-
mando que a coleta de lixo ao está sendo feita todos os dias e precisam que 
seja solucionado esse problema urgente.
-por meio do setor competente, para que viabilize estudos no sentido de criar 
parcerias com Empresas Privadas para instalação de lixeiras em nossa cidade.
A presente indicação tem como objetivo instalar lixeiras em nossa cidade 
com a parceria das empresas, para evitar o amontoado de lixos em diver-
sos lugares e bairros, para que fique mais limpo para receber visitantes e 
turísticas na cidade. Com a parceria da iniciativa privada, além de reduzir as 
despesas do Município, dá oportunidade do empresário fazer propaganda de 
sua empresa. A adoção dessa medida tem também a finalidade de melhorar 
o aspecto de nossa cidade, contribuindo para que ruas, bairros e pontos 
turísticos, para que fique mais apresentável. Além do que, evitará o entu-
pimento dos bueiros e ajudará a população, para que não deixe seus lixos 
jogados, tendo que colocar nas lixeiras adequadamente.
-por meio do setor competente, realize estudos no sentido de possibilitar a 
realização de um Dia de Coleta de Lixo Eletrônico e Digital em nossa cidade.
A propositura tem como objetivo principal promover e incentivar políticas para 
coleta seletiva do lixo digital, promover a Educação Ambiental, reutilizando o 
chamado “lixo digital”, além da possibilidade de doação desse material para as 
Escolas, que dele se utilizaram para estudos e criação de novos equipamentos.
-por meio do setor competente, providencie limpeza e conservação dos pré-
dios públicos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que estude e institua um Programa 
Municipal denominado “Meu Primeiro Emprego”, fomentando a inserção de 
jovens e adultos no mercado de trabalho, capacitando-os e incorporando-os 
nas diversas áreas laborais.
-por meio do setor competente, pra que realize reforma e ampliação da rampa de 
acesso para barcos no Camping Municipal. Considerando que, o Camping Muni-
cipal precisa de melhorias com urgência, para atrair turísticas para nossa cidade. 
-por meio do setor competente, para que instale um redutor de velocida-
de/lombada na Rua Armando Padredi/Bairro Jardim Paraíso. Considerando 
que, os veículos descem em alta velocidade pra entrar no Bairro Emílio Ban-
nwart, que o local é muito escuro e vários acidentes já ocorreram no local. 
-por meio do setor competente, realize limpeza no terreno com uma grande 
área que está com amto alto na Rua Bertolli Ragazini/Bairro Alto da Colina 
próximo ao número 59. 
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal 
nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Elizabeth 
Jesus de Freitas/Bairro Alto da Colina ao lado do número 15, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie a instalação de uma grade de 
proteção ao lado da mureta existente no passeio público da Rua Espírito 
Santo, sobre o córrego, visto que da forma como se encontra, representa 
perigo aos pedestres que por lá circulam.
-por meio do setor competente, providencie a remoção do grande aglome-
rado de galhos, lixos e até um sofá descartado indevidamente no passeio 
público da Rua Itaberá/Parque Jurumirim em frente ao número 292.
-por meio do setor competente, reitero a indicação nº 1120/2018, parra que 
instale um redutor de velocidade /lombada na Rua Jandira Pereira /Bairro 
Paraíso em frente a Unidade de Saúde da Família, que dá acesso ao Bairro 
Mario Emílio Bannwart.

-por meio do setor competente, providencie a troca da lâmpada queimada na Rua 
Oscar Alves/Bairro Vera Cruz, pois é uma via pequena e os moradores reclamam 
da escuridão e da insegurança que isso acusa e solicitam providências urgentes.
-por meio do setor competente, providencie a troca da lâmpada queimada 
na Rua Professora Eurotildes G. dos Santos/Bairro Vera Cruz em frente ao 
número 05, pois os moradores da via estão sendo prejudicados com a escu-
ridão e solicitam providências. 
-por meio do setor competente, providencie a recuperação de toda extensão 
do leito carroçável da Rua São João Evangelista/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, 
notifique o proprietário do terreno existente na Rua São João Evangelista/Bairro Vera 
Cruz ao lado do número 293, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA SERGIPE, EM FRENTE AO NÚMERO 953, NO 
BAIRRO SANTANA, onde existe um poste com iluminação apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA RUA SERGIPE, PRÓXIMO AO NÚMERO 983, NO BAIRRO SAN-
TANA, onde existe um poste com mau contato (lâmpada acende e apaga).

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Rua Deolindo Pereira — 99, no bairro Barrocao.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Dr. Felix Fagundes — 532, no bairro Vila Timoteo
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Nove de Julho— 1337, no bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Pernambuco— 927, no bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Silvio Pepe Filho — 711, no bairroVila Jussara Maria.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Iaras — 190, no bairro Vila Jussara Maria.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Sebastião Jacob dos Santos — 46, no 
bairro Jardim Santa Monica.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Tonico Boava — 1407, no bairro Vila São João.
-INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a colocação de placa de sinalização “Rua 
sem Saída” na Rua Elias Bonassar – Bairro Brabância.

Jairo Alves de Azevedo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie a 
instalação de Redutor de velocidade na Rua Wellington de Paulo Assis defronte 
ao número 610 tendo em vista que o fluxo de veículos está muito alto nesta via.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DEODATA FRANCO DO VALE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IRACEMA ASSATO ARCA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA APARECIDA ANTONIO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor LUIZ GONGORA RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora SONIA MARIA VIEIRA FERREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora SAMARA CRISTINA RODRIGUES.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para através da secretaria competente, seja informado a esta Casa de Leis, 
à qual secretaria está vinculada a equipe responsável pela roçada da zona 
rural, qual o número de servidores que a compõe, bem como se existe um 
planejamento ou organograma de serviço para realização dos trabalhos.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para através da secretaria competente, estude a possibilidade de instalar 
corrimão na escadaria do Paço Municipal, a exemplo de outras prefeituras, 
(foto anexa), considerando a necessidade de oferecer acessibilidade às pes-
soas que necessitam adentrar ao referido prédio público.

Sérgio Luiz Fernandes-Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Joselyr Benedito 
Costa Silvestre para que o mesmo informe esta Casa de Leis se há possibi-
lidade de aumentar o número de funcionários para a realização de manuten-
ção do Balneário do Costa Azul. Há de se destacar que o referido bairro, ape-
sar da distância, está com uma população muito expressiva que escolheu o 
Costa Azul como local para morada e não como apenas casa de veraneio, 
pois isso tem aumentado a cada dia os pedidos de melhorias nos serviços 
públicos básicos e necessários.
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-que seja oficiado ao Excelentíssimo Secretário de Meio Ambiente Judésio 
Borges e ao Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal para que realize 
um estudo de viabilidade sobre a necessidade de orientar, fiscalizar e/ou no-
tificar os proprietários de terrenos sujos no bairro Costa Azul, considerando 
que muitos terrenos tem acumulado, junto com muito mato, muita sujeira 
como pneus, descarte de moveis, entre outros, o que vem acarretando au-
mento dos mosquitos e pernilongos naquela localidade. Cabe esclarecer que 
já houve casos de dengue e isso tem preocupado os moradores. Pergunto 
se seria possível a realização de um mega mutirão para a retirada de todo 
esse lixo acumulado.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que estude a possibilidade de instalar um Centro 
de Zoonose que poderá atender a região da represa e tendo o Costa Azul 
como sede.
Considerando que, o Costa Azul tem um considerável número de cachorros 
e gatos e que se tornou ponto de descarte de animais, que quase sempre 
estão doentes, abandonados e necessitando de cuidados.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, a criação de uma Comissão Especial. Composta por 3 (três) 
vereadores, com o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis pelo mesmo 
período, destinada a promover estudos acerca do combate e prevenção ao 
suicídio na Estância Turística de Avaré. Considerando o alarmante número 
de casos de suicídio ocorridos em Avaré nos últimos meses, o que vem cau-
sando enorme preocupação entre os avareenses, por se tratar de um gra-
ve problema de saúde pública; Considerando que somente em 2018 foram 
consumados 8 suicídios em Avaré, mais as tentativas frustradas; Conside-
rando que em 2019, até a data da apresentação do presente requerimento, 
foram consumados cinco suicídios, sendo que 3 deles foram praticados no 
intervalo de uma semana; Considerando que o percentual de suicídio em 
Avaré por número de habitantes é elevado, ultrapassando a média nacio-
nal de 5,5 casos para cada 100 mil habitantes/ano, nos últimos 12 anos; 
Considerando que o Poder Público precisa tomar atitudes para prevenção 
e combate ao suicídio e que a sociedade precisa enfrentar esse delicado 
tema para encontrar alternativas e soluções, sem entrar em casos concretos 
ou nomes, mas estudando o fenômeno sob o ângulo do Poder Público a fim 
de propor caminhos; Considerando que Avaré conta com profissionais qua-
lificados na área da sociologia, psicologia, psiquiatria, educação, segurança 
pública, religiosos, entre outras áreas, que podem contribuir para apontar 
medidas; Considerando que a Comissão de Constituição e Justiça da Câma-
ra dos Deputados aprovou no dia 20 de março, proposta que cria a Política 
Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida e 
que diversos municípios também debatem alternativas; Considerando que a 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado da República também aprovou, 
no dia 3 de abril, projeto de Lei 1.902/2019, que institui a Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União 
em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios; Conside-
rando que o município de Avaré não pode mais adiar o debate sobre o tema e 
nós, como Poder Legislativo também, devemos iniciar o diálogo construtivo e 
convocar a sociedade nesse momento que requer serenidade, compromisso 
e responsabilidade para identificarmos, em conjunto, quais são as medidas 
que o Poder Público local deve tomar para implantar políticas públicas de 
prevenção e combate ao suicídio e a automutilação. Fundamento jurídico do 
pedido: Artigo 31 do Regimento Interno:
“As Comissões são órgãos técnicos, constituídos pelos próprios membros 
da Câmara, destinados, em caráter permanente ou transitório, a proceder 
estudos, emitir pareceres especializados e realizar investigações.”  O b -
jetivos promover uma discussão ampla com os profissionais da saúde, 
médicos, instituições, Universidades, OAB, Ministério Público, Santa Casa, 
Governo Municipal, Conselho Regional de Medicina, sociedade civil organi-
zada, Conselho Municipal da Saúde, Imprensa e cidadãos. Findado o prazo 
de vigência essa Comissão Especial emitirá relatório indicando e propondo 
medidas de combate e prevenção ao suicídio e que deverão envolver toda a 
sociedade e o Poder Público.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, reiterando o Requerimento nº 368/2019 do dia 15 de abril do 
ano corrente, para que encaminhe a esta Casa de leis os Ofícios expedidos, 
atas e pareceres do Conselho Municipal da Educação. Considerando que, 
essa Vereadora quer verificar os referidos documentos para poder acompa-
nhar tudo o que acontece com a Educação do nosso Município. 
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que nos informe quais medidas estão sendo tomadas para 
resolver os problemas que a EMEB Moacir Parise Correia, Unidade Escolar 
com cento e quatro crianças de zero a onze anos, na parte da manhã está 
funcionando como Creche e à tarde como Escola com alunos de 1º ao 5º 
ano. No dia 14 de maio a Vereadora Professora Adalgisa Ward e o Vereador 
Flávio Zandoná estiveram na Unidade Escolar e constataram os seguintes 
problemas:  - Infiltração nas salas, - Extintor de incêndio vencido, - Falta 
de material de limpeza, - Foi encontrado escorpião em baixo da cama das 
crianças, -Quadra, necessidade de vedação nos parafusos porque está cho-
vendo dentro da quadra e deteriorando o patrimônio, - Foi encontrado escor-
pião e baratas em baixo da tubulação, - Acúmulo de lixo na porta da escola 
(os lixeiros não estão passando para fazer a coleta), - Vasos sanitários sem 
tampa.                               Considerando que, os funcionários, diretor foram 
receptivos, mas estão preocupados com a falta de manutenção da esco-
la e solicitam providências. Segue fotos em anexo. REQUEIRO ainda, que 
seja enviada uma cópia do presente pleito com as fotos que acompanham a 
propositura, para o TC (Tribunal de Contas) e CGU (Controladoria Geral da 
União) para ciência e providências.

-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, reiterando o Requerimento nº 369/2019 de 15 de abril do ano 
corrente e até a presente data sem resposta, para que envie a esta Casa de 
Leis os Ofícios expedidos, atas e pareceres do FUNDEB (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado à Procuradoria Geral do Município, considerando o não 
atendimento no prazo regimental do requerimento nº372/2019; consideran-
do que o referido requerimento foi aprovado na Sessão Ordinária do dia 
15/04/2019; considerando que já se passaram mais de 30(trinta) dias e o 
os documentos nele requeridos não foram encaminhados; que encaminhe a 
esta Casa de Leis, no prazo de 05(cinco) dias, Certidão informando os casos 
de prescrição e decadência tributária em desfavor do município nos últimos 
05 (cinco) anos, com valores individualizados por contribuinte e data.
-que seja oficiado ao músico Wilson Teixeira votos de parabenização, pela 
conquista do primeiro lugar no 18º Festival de MPB de Pereira Barreto, in-
terpretando a música “No último pé do pomar”, parceria com Kadu Mauad.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que encaminhe a esta Casa de Leis, a prestação de contas da pintura exter-
na do Paço Municipal.
-que seja oficiada a Colônia Espirita Fraternidade  votos de aplausos e para-
benização pela realização do 5º Festival do Milho Verde, que aconteceu no 
último dia 18 de maio e a todos os voluntários envolvidos.
-considerando a excessiva demora para responder ao Requerimento nº 
372/2019 em que foi requerido que o Sr. Prefeito determinasse à Procurado-
ria que respondesse ao mesmo e não somente encaminhasse a solicitação; 
considerando a resposta enviada pelo Prefeito Municipal, após transcorridos 
mais de 30(trinta) dias acerca do referido requerimento (cópia em anexo); 
considerando que a matéria sobre prazo para resposta de requerimento já 
foi judicializada através de Mandado de Segurança; considerando o defe-
rimento de medida liminar nos autos do citado Mandado de Segurança nº 
1004616.49.2018.8.26.0073, perante a 1ª Vara Cível de Avaré, no qual o 
Poder Judiciário, reconhece o desatendimento pelo Prefeito a vários requeri-
mentos do Poder Legislativo; que seja oficiada a Delegacia Seccional de Po-
lícia, ante ao não atendimento do requerimento supracitado, seja instaurado 
Inquérito Policial a fim de apurar eventual prática de crime de desobediência 
por parte do Prefeito Municipal pelos motivos acima expostos.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível RETIRAR KIT LIVROS 
CONTENDO 100 ITENS NOVOS E ATUALIZADOS QUE SOLICITEI E JÁ 
ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DA 
CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando enriquecer o acervo da 
nossa Biblioteca Municipal, ofertando maiores opções de leituras aos estu-
dantes e frequentadores do espaço. Informo que tenho todos os contatos ne-
cessários para o devido agendamento de retirada. Permaneço a disposição.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: Solicitação dos Moradores do Bairro Costa 
Azul  “Alessandro Rios, com a elaboração da matéria que divulga-
mos sobre as melhorias que o Costa Azul tanto necessita, demonstramos 
a necessidade de a municipalidade executar os itens reivindicados. Desta 
forma pedimos que elabore o necessário requerimento sugerindo ao setor 
competente que atenda esta solicitação de interesse social, ainda porque 
se trata de obra de baixíssimo custo. Segue algumas reivindicações: 01- 
Reformar e Ampliar a rampa de acesso para barcos no Camping; 02- Exe-
cutar Pier para Barcos de Passeio no Camping; 03- Implantar Rota-
tória nas confluências das Avenidas Marginal da Mata com a Avenida Pro-
gresso (Praça Cruz da Carmela); 04- Implantar Lombada na 
Avenida Marginal da Mata em ponto estratégico, logo após o cruzamento 
com a Avenida do Progresso e antes do Templo Testemunha de Jeová; 05- 
Implantar Lombada na Avenida da Constelação, nas imediações da escola 
“Celina Duarte Bruno” sendo uma antes da entrada e outra após; 06- Con-
cluir o Calçamento da Avenida Marginal da Mata em lajotas sextavadas (da 
Praça Cruzeiro do Sul até a Avenida Grande Lago); 07- Executar o Cal-
çamento com lajotas sextavadas das Ruas Orion / Bacia do Plata – acesso à 
escola do bairro; 08-Formar Equipe de Manutenção Fixa com 6 ou 8 funcio-
nário no Bairro Costa Azul; 09- Cobertura dos Pontos de Ônibus no bair-
ro; 10- Caiação de Guias e Sarjetas de Ruas e Avenidas, principalmente 
na área do calçadão; 11-Colocar placas de sinalização na SP 255 alertando 
para a entrada do bairro; 12- Exigir a limpeza periódica de terrenos 
baldios; 13- Colocar Placas de nomenclaturas em todas as ruas que faltam 
esta informação; 14- Determinar para cada proprietário no balneário que 
coloque placa de numeração do respectivo imóvel; 15- Água de Piscina 
– exigir que o esgotamento da água de piscina, ainda que só o de limpeza 
seja direcionado para uma caixa de armazenamento e de absorção natural 
ou para um tanque de filtragem e de reaproveitamento; 16- Limpeza Urbana 
– Implantar a Operação para coletar resíduos sólidos como eletrodomésti-
cos, móveis, pneus, entre outros; 17- Formalizar parceria com a 
Sabesp para recompor o leito carroçável das ruas transversais com canos 
aflorados, executando um prático, rápido e eficiente cascalhamento; 18- 
Iluminação Pública de ruas e avenidas com troca de lâmpadas e reatores.”  
Diante do exposto, solicito informações se é possível, em caráter de urgên-
cia, ELABORAR PLANEJAMENTO DE MELHORIAS DO BAIRRO COSTA 
AZUL, EM CONJUNTO COM OS MORADORES, CONTENDO CRONO-
GRAMA DE AÇÕES A CURTO E MÉDIO PRAZO, tendo em vista solicitação 
fundamentada acima dos moradores.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré no sentido de informar se é possível A INSCRIÇÃO DO NOSSO 
MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE “PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR” JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, tendo em vista que referido programa visa 
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promoções de ações e projetos para apoio à organização aos trabalhadores 
rurais, e à melhoria dos sistemas de produção e da renda dos produtores e, 
de modo geral, à melhoria das condições de vida das famílias rurais. Informo 
que o código do programa é 2200020190065, sendo necessário apresenta-
ção de plano de trabalho.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível A INSCRIÇÃO DO NOS-
SO MUNICÍPIO NO PROGRAMA “TERRITÓRIOS RURAIS” JUNTO AO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, tendo em 
vista que referido programa visa apoio ao desenvolvimento sustentável de 
territórios rurais com investimentos na implantação e modernização de infra-
estrutura e serviços necessários à dinamização econômica dos territórios ru-
rais. Informo que o código do programa é 2200020190064, sendo necessário 
apresentação de plano de trabalho.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível SUBSTITUIR AS ATU-
AIS LAMPADAS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DENTRO DO 
BOSQUE DA PRAÇA DO CENTRO AVAREENSE DE INTEGRAÇÃO CUL-
TURAL (CAIC) POR LAMPADAS LED DE MAIOR POTENCIAL DE ILUMI-
NAÇÃO, tendo em vista que o aumento de iluminação proporcionará maior 
segurança aos usuários da praça, ao próprio patrimônio público municipal, 
bem como, aos moradores vizinhos que necessitam entrar e sair de suas 
residências em diversos horários noturnos.

Antonio Angelo Cicirrelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao setor de Contabilidade que o mesmo encaminhe a 
esta Casa de Leis relatório dos Créditos Adicionais Especiais e Suplementa-
res constando a quantidade e seus respectivos valores efetuados de janeiro 
a dezembro 2018.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário de Obras e Habitação, Sr. Glauco Fabiano 
Fávaro, que o mesmo responda às seguintes questões acerca das providên-
cias tomadas em relação às obras do Bairro Costa Azul: 1-Quantas e quais 
obras de melhorias vêm sendo realizadas no Bairro Costa Azul? Citar cada 
uma delas. 2- Qual o prazo para que tais obras sejam entregues à 
população do local? 3- Foram providenciadas as obras de urgência citadas 
no ofício nº 24/2018, protocolizado junto à administração no dia 19/07/2018, 
reivindicando tais melhorias para o bairro?                                   JUSTIFICA-
TIVA: Justifica-se a presente propositura pelo fato de ter sido este vereador 
procurado por moradores do Bairro em questão, os quais informaram sobre 
o ofício supracitado, noticiando que ainda não obtiveram resposta por parte 
do Executivo e que tampouco as obras reivindicadas foram realizadas no 
referido Bairro.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através da Secretaria da Saúde, seja informado a esta Casa de 
leis, sobre o andamento da transformação da UPA 3, em Pronto Socorro 
Municipal conforme divulgado pelo que segue: Em contato telefônico com 
o Departamento Regional de Saúde – DRS VI de Bauru, obtivemos a infor-
mação que o pleito acima citado foi apreciado e acatado por uma comissão, 
sendo o mesmo fora encaminhado para ao Ministério da Saúde, o qual dará 
o parecer final; Ante o exposto, solicito o envio para esta Casa de Leis, a 
documentação autorizativa para o referido pleito.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através da secretaria competente, seja informado a esta Casa de 
leis, como está a tramitação o processo da utilização do CER (Centro de 
Especialidade e Reabilitação), para outras finalidades de abrangência local, 
conforme amplamente divulgado pela imprensa.

Ivan Carvalho de Melo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando-lhe providências 
junto ao setor competente, no sentido de proceder a limpeza e manutenção 
da área localizada na Rua Beco Frederico Ozana, Vila Jussara Maria .

Jairo Alves de Azevedo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÃO aos Atletas SEME Avaré participaram nos dias 3 
e 5 de maio do Meeting Brasileiro de Atletismo, campeonato realizado no 
Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO aos Atletas do Basquetebol sub-14 e 
sub-17 que estão representando Avaré Liga de Basquete do Centro-Oeste 
Paulista (LBC).

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja CONVOCADO, nos termos do Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, 
in verbis: “Art. 23. A Câmara Municipal, ou qualquer de suas Comissões, po-
derão convocar Secretários Municipais ou quaisquer titulares de órgãos dire-
tamente subordinados ao Prefeito Municipal, para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime 
de responsabilidade a ausência sem justificação adequada”, o Secretário 
Municipal da Cultura, Sr. Diego Beraldo para comparecer à Sessão Ordinária 
do dia 27/05/2019 às 19horas para esclarecer questionamentos acerca da 
prestação de contas da 50ª EMAPA/2018, a qual foi enviada para esta Casa 
de Leis em resposta ao requerimento nº 047/2019, sob pena de acarretar 
crime de desobediência.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Departamento de Convênios  - DECON que enca-
minhe a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15(quinze) dias, cópia 
integral do projeto da obra de pavimentação asfáltica do Jardim Califórnia.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor FLAVIO HENRIQUE CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IRAIDE APARECIDA DE ARRUDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor NAGIB BATISTA CUBA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora AMANDA ANDRADE SUGANUMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ALICE RODRIGUES PERACELLI.

CIRCULAR N º 17/2019-DG
Avaré, 23 de maio de 2.019.

LEMBRETE
Estará presente o Secretário Municipal de Cultura, Sr. Diego 
Beraldo, para prestar esclarecimento acerca da Prestação de 
Contas da 50ª EMAPA/2018, nos termos do Requerimento nº 
584/2019, de autoria da Verª. Marialva Biazon e outros, aprovado 
pelo voto da maioria.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
27/05/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 27 de maio do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 10/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 189.188,11- Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 10/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 36/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 1.764, de 25 de fevereiro de 
2014 e, dá outras providências (doação p/ Indústria JSE Alimentos 
Ltda. - Cyberform)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 36/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3. PROJETO DE LEI Nº 37/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a regulamentação de práticas esportivas re-
creativas e culturais equestres, com a participação de animais das 
espécies equina e bovina, com o objetivo de assegurar o bem-estar 
animal, no município da Estância Turística de Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 37/2019 e dos Pareceres do Ju-
rídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Fi-
nanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; de Saúde, Prom. Social, 
Meio Ambiente e Dir. Humanos; e de Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo. (c/emendas)
4. PROJETO DE LEI Nº 41/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 2.271, de 02 de abril de 2019 
e, dá outras providências. (doação p/ NOCAIJA).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 41/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 20/05/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2019
Autoria: Francisco Barreto de Monte Neto e outros
Dispõe sobre alteração do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e 
adota outras providências.

Projeto de Lei nº 47/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Munici-
pal de Esportes, a desembolsar valores para custeio da delegação 
avareense dos 63° Jogos Regionais.

Projeto de Lei nº 48/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre inclusão de ação e meta no PPA 2018-2021 e na 
LDO 2019 e a abertura de crédito adicional especial no orçamento 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Avaré - AVAREPREV, no valor de R$ 795.000,00, decorrente 
de anulação parcial de dotação orçamentária, para AMPLIAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO AVAREPREV.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO Nº 05/2019
Referente: Prorrogação por mais 6 meses ao Contrato nº 13/2018 
– Pregão Presencial 05/2018 - Processo 16/2018. 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços profissionais especializados de suporte técnico, forneci-
mento de licença de uso por tempo determinado, com a implan-
tação e disponibilização de sistemas informatizados nas áreas de 
Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Patrimônio, Almoxari-
fado, Compras e Gestão de Frota, conforme anexo II do Instrumen-
to convocatório. 
Valor: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) para um 
período de 6 meses, sendo o valor mensal de R$ 5.800,00 (cinco 
mil e oitocentos reais). Prorrogação sem reajuste de preço.
Data da prorrogação: 21/05/2019

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, de 
13 de abril de 2017.

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE MEMBROS DO 

CONSELHO
O CMPC (Conselho Municipal de Politicas Culturais) atualiza seus 
conselheiros atuantes e não atuantes e solicita para que mediante 
a esta publicação, todas as áreas envolvidas se manifestem a 
este conselho para que nos meses de junho e julho deste ano 
possamos realizar a eleição para a nova Gestão que atuará a 
partir de agosto também deste ano.
O CMPC, representado pela Presidente Poliana Gomez Brasil, 
recebeu através de correio eletrônico (E-mail) a solicitação de 
própria exclusão do conselheiro Everton Gomez Brasil, motivo 
este que o mesmo alega residência fixa noutro País.
Segue listagem atualizada de áreas e conselheiros.
CONSELHEIROS/ÁREA
ARTES PLÁSTICAS
T Rosângela de Oliveira
S Aírton Vieira de Souza
FOTOGRAFIA
T Karina dos Santos Silva 
S Taynara C. Gomes 
ÁUDIO VISUAL
T Sílvia de Almeida Beltrami
S Não há membro
LITERATURA
T Maurício 
S Leonor Alves de Oliveira Rodrigues 
MÚSICA
T Poliana Gomez Brasil
S Maurício Bruno Damião 
ARTESANATO
T Não há membro
S Maria Benedita Carvalho Sorbo 
TEATRO
T Juliano Roger Machado de Oliveira
S Giovana Sgarbi
DANÇA
T Não há membro
S Kristina Pongracz da Luz

CMPC
Conselho Municipal de Políticas Culturais 
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DESENHO E ILUSTRAÇÃO
T Sebastião Xavier de Lima
S Jonas Felipe dos Santos Carlota 
ARTES FOLCLÓRICAS
T Carlos Domingos Alonso
S José Eduardo de Paula 
PRODUTORES CULTURAIS
T Luiz Fernando Lopes
S Marcelo S. Machado 
MUSEUS
T Antônio Nunes Sobrinho
S Não há membro
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
T Não há membro
S Não há membro
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AVARÉ
T Isabel Cardoso
S Não há membro
ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA
T Carlos Beltrami Jr
S Sérgio Ornelas Fragoso 
ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO
T Sueli Conceição de Souza Papay
S Zilda Carlos Maia
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA AFRO BRASILEIRA
T Mércia Adriana de Sousa
S Flávio de Oliveira
CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍS-
TICO E CULTURAL DE AVARÉ
T Vilma Zanluchi
S Não há membro
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
T Cristiano Gomes Banin
S Não há membro
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
T Não há membro
S Não há membro
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
T Não há membro
S Não há membro
SECRETARIA DE CULTURA
T Ricardo Gerardus Régis Schreurs
S Gumercindo Castelluci
SECRETARIA DE TURISMO
T Reinaldo Severino Souto
S Ricardo Augusto Lopes
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
T Cristiano de Oliveira
S Não há membro
SECRETARIA DE FAZENDA
T Luciano B. Martins Rodrigues
S Conceição Aparecida Melenchon Rúbio
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
T Judésio Borges
S César Augusto Macedo Leme
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
T Não há membro
S Não há membro
Legenda
T – Titular
S – Suplente
Avaré, 23 de Maio de 2019,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

 CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os con-
selheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder públi-
co e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se rea-
lizar no próximo dia 27 de Maio de 2019, no Centro Cultural Esther 
Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira chamada 
às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Metas para 2019 (final da Gestão); 
3 – Sobre novos chamamentos para as outras áreas deste Conselho;
4 – Envio e Respostas dos oficios internos.
5 – Preparação para novas eleições das novas chapas deste Conselho.
6 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 minutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 23 de Maio de 2019,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

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

Paulo Ciccone
Presidente do CMPD

João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR 
DE AVARÉ (CMPD) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade com a 
LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presente convocar 
todos os Conselheiros do CMPD e a população em geral, para a Reunião 
Extraordinária que se realizará no próximo dia 28 de maio de 2019, ter-
ça-feira, em ato contínuo à Audiência Pública convocada para 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. Abertura;
II. Aprovação da Ata anterior;
III. Processo nº 308/2018, Requerente: JOÃO CARLOS FERREIRA - 
Desdobro de imóvel, situados na Travessa Coronel Faustino Gutierres 
números 667 e 673, e Rua Dr. Félix Fagundes número 670 - Vila Timóteo;
IV. Processo nº 319/2019, Requerente: ANTONIO APARECIDO 
NAVARRO RODRIGUES - Desdobro de imóvel, localizado à Rua 
Piraju, 63 - Vila Jardim;
V. Processo nº 320/2019, Requerente: WEL ADMINISTRADORA 
DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES - Classificação da área urbana 
de 364.611,58m² como ZR-0, ZM-1 e ZM-2 com o objetivo de im-
plantar lotes residenciais e de uso mistos assim como área insti-
tucional, arruamento e áreas verdes. Área compreendida entre a 
Avenida Fuad Haspani e a denominada Estrada Água da Onça;
VI. Processo nº 322/2019, Requerente: CECÍLIA TAMINATO BOR-
GES – Desdobro de imóvel, localizado na esquina da Rua Dr. Félix 
Fagundes e Rua José Constâncio - Vila Timóteo;
VII. Comunicação da Presidência; e,
VIII. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2019.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004—Lei Municipal nº 33/97 – Lei nº 2.045/2016

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso vem por meio desta 
CONVOCAR todos os membros Conselheiros Titulares e os Suplen-
tes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 28/05/2019 às 09:00 
na Sala de Reuniões do Conselho, na Rua Piauí, nº 1.388, Centro. 
Pauta:
* Leitura da Ata Anterior;
* Conferencia Municipal do Idoso;
* Outros assuntos relacionados.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência.
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 23 de Maio 2019.

Cíntia Brisola
 Presidente do CMI

ECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
133/19 – AV.MISAEL.E.LEAL, 239-29.560-BPSL-SONORIZAÇÃO
134/19 - R.ARMANDO ASSATO, 30-5.130.+004-000-SONORIZAÇÃO
135/19 – R.FLORENÇA,115 – 4.295.026-000-GZ-SONORIZAÇÃO
136/19 – R.ROMEU BRETAS,46 -3.060.021-000 -BAC-SONORIZAÇÃO
137/19 – R.ZICO DE CASTRO,46-3.168.001-000-JBS-SONORIZAÇÃO
NOTIFICAÇÕES :
1116/19 – R.DONA LOLITA – 3.268.005-000 – MFC – LIMPEZA
1118/19 – R.DONA LOLITA – 3.268.010-000 – SCD – LIMPEZA
1119/19 – R.DONA LOLITA – 3.273.042-000 – ELP – LIMPEZA
1123/19 – R.DONA LOLITA – 3.300.023-000 – ERS – LIMPEZA
1127/19 – R.DONA LOLITA – 3.272.016-000 – JLPC – LIMPEZA
1131/19 – R.DONA LOLITA – 3.277.008-000 – JMPG – LIMPEZA
1134/19 – R.DONA LOLITA – 3.283.044-000 – FAD – LIMPEZA
1138/19 – R.DONA LOLITA – 3.290.021-000 – JRM – LIMPEZA
1142/19 – R.DONA LOLITA – 3.300.033-000 – DFD – LIMPEZA
1143/19 – R.ABILIO GARCIA – 4.173.027/028-000-OEI-LIMPEZA
1148/19 – R.EDUARDO CANE FILHO-4.710.017-000 – AGM-LIMPEZA
1149/18 – R.SÃO FELIPE – 4.277.026-000 – ALM – LIMPEZA
1150/19 – AV.TRES MARIAS – 4.280.013-000 – LACS – LIMPEZA
1151/19 – R.MJ. VITORIANO – 4.193.011-000 – AHVB-LIMPEZA
1170/19 – R.OSORIO CARVALHO,27-5.212.006-000–LARS-SO-
NORIZAÇÃO
1171/19 – R,GERVAZIO VILHENA,125-4.393.015-000-AC-SONO-
RIZAÇÃO
1173/19 – R.RAUL O.DELGADO,157-5.253.014-000-SAQ-SONO-
RIZAÇÃO
1175-1176/19 – R.DIAS CINTRA,16-5.036.009-000-VM-SONORIZAÇÃO
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA

MAIO DE 2019
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ESPORTES

Campanha mundial de 
incentivo à atividade física 
acontece no dia 29

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) confirmou a participação de Avaré na edi-
ção do “Dia do Desafio” que será realizado em 29 
de maio. Trata-se de uma disputa entre cidades 
que tem o objetivo de estimular a adoção de hábi-
tos saudáveis através de práticas esportivas. 

Os avareenses vão enfrentar os moradores de 
Macaé, município fluminense. A disputa faz parte 
do “Desafio Trienal” que se encerra em 2020, no 
qual as mesmas cidades competem entre si duran-
te três anos. 

Como participar
Os moradores devem praticar no mínimo 15 

Cerca de 300 atletas de todo 
Estado devem participar do 
evento aberto ao público

O Ginásio “Kim Negrão” recebe neste sábado, 
25, a 1ª Copa SEME Avaré de Judô, parceria entre a 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e a 
Federação Paulista de Judô (FPJ). 

Com início às 9 horas, a competição deve reu-
nir aproximadamente 300 atletas de todo o Estado, 
com idade a partir de 5 anos, nas categorias mas-
culina e feminina. 

Doação 
A entrada é franca, mas o público é convidado 

a doar 1 kg de alimento não perecível. O objetivo 
do torneio é incentivar o judô de Avaré, que conta 
com atletas de destaque e várias conquistas, sendo 
referência no esporte na região.

Um exemplo é a competidora Eleudis Valentim, 
a Ticinha, que hoje compõe a Seleção Brasileira 
de Judô, e é a atleta melhor colocada do Brasil no 
ranking mundial na sua categoria.

Ginásio “Kim Negrão” recebe
Copa de Judô neste sábado  

Avaré se prepara para 25ª edição do Dia do Desafio

minutos de atividade física e registrar a quantida-
de de pessoas que participaram do desafio junto 
à SEME, através do telefone (14) 3732-0756 ou do 
email sec.esporte@avare.sp.gov.br.

Estão programadas várias atividades físicas 
pela cidade, incluindo em escolas municipais, 
estaduais, faculdades e empresas. Será conside-
rada vencedora a cidade que conseguir o maior 
percentual de participantes em relação ao nú-
mero de habitantes. 

Os resultados serão divulgados no dia 5 de ju-
nho no site https://www.diadodesafio.org.br/. Na 
edição anterior, Avaré registrou a participação de 
1.413 pessoas, vencendo a cidade de Macaé. 

Sobre a iniciativa 
Criado nos anos 1980 no Canadá, o Dia do 

Desafio é coordenado no Brasil pelo SESC desde 
1995. O evento é uma iniciativa da The Association 
For International Sport for All (Tafisa), conta com o 
apoio da International Sport and Culture Associa-
tion (Isca) e da Unesco. Envolve prefeituras, reparti-
ções públicas e empresas privadas.  
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OBRAS

Executado com recurso 
próprio, asfaltamento da 
Rua Albânia começou 
durante a semana 

Começaram esta semana as obras para a pavi-
mentação da Rua Albânia, no Jardim Europa. A via 
liga a Avenida Professor Celso Ferreira às avenidas 
Benedito Carlos D’Agostini e Espanha, importantes 
artérias da cidade. 

Orçado em R$ 153 mil, o empreendimento exe-
cutado com recurso próprio está sob a supervisão 
da Secretaria de Planejamento e Transporte. O pra-
zo para conclusão é de 60 dias. 

A nova rota pavimentada vai ampliar o acesso à 
região, cujo fluxo de veículos é constante em razão 
das instituições de ensino ali instaladas. 

A localidade conta ainda com empresas, empreen-
dimentos e dá acesso à Rodovia João Mellão (SP-255).

 

 

Pavimentação em rua vai ampliar 
acesso a avenidas no Jardim Europa

Iniciativa da associação de 
agricultores orgânicos conta 
com apoio técnico da Secretaria 
Municipal de Agricultura 

Foi inaugurado na quarta-feira, 22, o Café Or-
gânicos Avaré, espaço que disponibiliza alimen-
tos agroecológicos produzidos por Bia Alves, in-
tegrante da Associação Orgânicos Avaré (AOA). 

A iniciativa funciona durante a já tradicional 
Feira Orgânicos que acontece toda quarta-feira, 
das 8 às 12 horas. 

Ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, o projeto de agroecologia é exe-
cutado pelo biólogo Fernando Franco Amorim e 
pelos engenheiros agrônomos João Rafael Boni-
ni Bicudo e Sérgio Augusto Martins Faria. 

Feira inaugura café que oferece alimentos orgânicos  
AGROECOLOGIA

Os alimentos são produzidos sem agrotóxico 
para garantir a alta qualidade e a rastreabilidade 
dos produtos da marca “Orgânicos Avaré”. 

Pão-de-ervas, pão integral, pão-de-ora-pro-no-
bis, doces, bolo de milho-verde, bolo de maracujá, 

sonho, broa-de-fubá, cookies de chocolate, bo-
lachas de orégano e alho, patê-de-beldroega, 
patê-de-capuchinha, torradas agroecológicas, 
torta de legumes e sucos naturais são alguns dos 
produtos oferecidos aos consumidores. 

O projeto de Agroecologia e Produção Or-
gânica é uma parceria entre a Associação Orgâ-
nicos Avaré (AOA), Prefeitura de Avaré, através 
da Secretaria Municipal de Agricultura, Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CDRS), Casa da Agricultura e Núcleo de Estu-
dos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA 
Avaré) do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFSP), campus local.  

Serviço 
O Café Orgânicos Avaré funciona toda quar-

ta-feira, das 8 horas ao meio-dia, na Rua Santa 
Catarina nº 1901. Outras informações pelo tele-
fone (14) 3733-7757. 
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GESTÃO

Dando continuidade ao cronograma estabele-
cido pela Prefeitura de Avaré, a Secretaria de Ser-
viços fez manutenção em vários pontos da cidade 
durante os últimos dias. 

Os serviços incluíram a substituição de lajotas 
na Avenida Paranapanema e na Rua Anacleto Pi-
res, a limpeza no canteiro central da Avenida Major 
Rangel e a poda em árvores nos arredores da Fun-
dação Regional Educacional de Avaré (Frea). Praças 

Prefeitura intensifica limpeza 
em bairros da cidade 

e áreas verdes espalhadas pela cidade também fo-
ram revitalizadas. 

Os funcionários ainda recolheram entulho 
no Bairro Camargo e Jardim Paraíso. Este último 
teve vias reparadas por máquinas do município. 
Já as ruas do Jardim Califórnia receberam uma 
camada de fresa. 

Arredores 
Outras localidades também foram beneficiadas. 

Recolhimento de entulho e reparação de vias foram algumas das melhorias implementadas 
pela Secretaria de Serviços 

Manutenção das estradas rurais

Manutenção e colocação fresa

Manutenção no Bairro Camargo Capina no Jardim Paraíso Substituição de lajotasColocação de fresa

O mutirão de limpeza chegou ao Balneário Costa 
Azul, onde parte do material abandonado em lo-
cais públicos foi removido.

Estradas municipais que dão acesso à zona 
rural foram adequadas com a ajuda do ma-
quinário pesado. Recentemente, a Prefeitura 
já havia concluído a construção da ponte de 
madeira na região do loteamento conhecido 
como Golf. 
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Vinte e oito instituições do município, incluin-
do entidades assistenciais, creches e escolas, rece-
beram nos últimos dias a doação de brinquedos. 
As 436 bolas e 375 bonecas foram repassados 
pelo Fundo Social de Solidariedade.

Receberam os donativos as instituições de 
ensino “Adalgisa de Almeida Ward”, “Ana Soares 
de Oliveira”, “Dona Bidunga”, “Camila Negrão”, 
“Carolina Puzziello”, “Geraldo Benedete”, “Dona 
Jandira Pereira”, “José Maria Porto”, “Maria Lúcia”, 
Escola “Dona Maria Izabel”, “Maurícia Vilas Boas”, 
“Nadime Chibani Marques”, “Olga Girardi”, “São 
Benedito”, “Santa Terezinha” e “Santa Elizabeth”, 
as EMEB’s “Licínia de Oliveira Guazzelli”, “Flávio 
Nascimento”, “Maria Nazareth Abs Pimentel” e 
“Profª Zainy Zequi de Oliveira”.

Também foram beneficiadas a Casa Transitó-

INCLUSÃO

Fundo Social doa brinquedos
a entidades de Avaré

Evento promovido pela 
Secretaria da Educação 
recebeu representantes de 
quatro estados e 18 municípios 

 
Mais de mil pessoas participaram do 1º Fórum 

Regional de Educação Inclusiva promovido na sex-
ta-feira, 24, no Espaço Palazzo Garibaldi, em Avaré. 

Realizado pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, o evento recebeu representantes de quatro 
estados, além de 18 municípios. Professores da 
rede municipal, educadores e gestores ligados à 
área estiveram na capacitação, entre outros profis-
sionais, totalizando 1023 inscritos.   

Inaugurando o fórum, a secretária da Educação 
reiterou a importância da inclusão, temática cada 
vez mais presente no ambiente de ensino. 

A mesa composta na solenidade de abertura 
contou ainda com a presença do secretário da Ad-
ministração, que representou o prefeito, e da titular 
da pasta de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnolo-
gia, além de convidados e outras lideranças. 

Conferencistas
Profissionais com reconhecido destaque na 

área da inclusão discutiram as principais tendên-
cias ligadas à inclusão. 

A primeira conferência foi ministrada pela peda-
goga Anna Augusta Sampaio de Oliveira, que atua no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp 
de Marília e é responsável pela criação e implantação 
do Referencial de Avaliação na Área da Deficiência 
Intelectual (RAADI) na capital paulista, referência na-
cional na reflexão sobre escolarização da criança com 
deficiência no contexto regular de ensino.

O terapeuta ocupacional Andréa Rizzo Santos, que 
atua na Residência Integrada Multiprofissional da Fa-
culdade de Medicina de Marília, também foi um dos 
convidados. O profissional é referência no estudo do 
Currículo Funcional Natural para Crianças com Autismo.

O fórum contou com a presença ainda do psi-
cólogo Sadao Omote, considerado um dos prin-
cipais nomes na área da reflexão sobre Educação 
Especial, Família e Inclusão Escolar. É autor de cen-
tenas de publicações que, juntas, constituem um 
acervo científico sobre o tema.

 

 

Fórum sobre educação inclusiva 
reúne mais de mil participantes 

SOLIDARIEDADE

ria, Projeto “Mãos que Ajudam”, Arco-Íris, Nocai-
ja, Colônia Fraternidade, APAE, Vana e Secretaria 
da Cultura. 

Ainda na quinta-feira, 9, o Centro Social Urba-
no (CSU) foi contemplado com um refrigerador 
doado pelo Rotary Club de Avaré.
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LICITAÇÃO 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 aquisição de gêneros alimentícios e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para fornecimento 
de merenda escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
Fornecedor: Atacadão Logística e Alimentos Eireli
Empenho(s): 4454, 221, 1094 e 581/2019
Valor: R$ 23.439,50
Avaré, 24 de maio de 2019

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de contratação de empresa especializada 
em serviços técnicos educacionais de tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para capacitação aos profissionais da 
Educação Municipal.
Fornecedor: Quartzo Educacional Eireli
Empenho(s): 1185/2019
Valor: R$ 8.725,00
Avaré, 24 de maio de 2019

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de tilápias vivas e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para realização do evento 
de pesca na Páscoa.
Fornecedor: Marcela Nogueira Leite
Empenho(s): 6350/2019
Valor: R$ 27.000,00
Avaré, 24 de maio de 2019

Romualdo Fontes
Secretário Municipal de Turismo

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 locação de gerador de energia elétrica e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização 
do Projeto Cine em Cena.
Fornecedor: Alvaro Antonio Esteves ME
Empenho(s): 6629/2019
Valor: R$ 7.500,00
Avaré, 24 de maio de 2019

Diego Beraldo
Secretário Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de produtos de higiene e 
limpeza e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
manutenção das praças desportivas.
Fornecedor: Rafaela Carolina Zevola-ME
Empenho(s): 2360/2019
Valor: R$ 1.492,60
Avaré, 24 de maio de 2019

Leonardo Pires Ripoli
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  serviços médicos de especialidade em 
ginecologia e cardiologia e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atendimento da demanda de consultas médicas 
no município.
Fornecedor: ACP Centro Ginecológico Ltda.
Empenho(s): 6084/2018
Valor: R$ 2.500,00
Avaré, 24 de maio de 2019

Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de publicação de editais e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida pu-
blicidade dos atos da Administração.
Fornecedor: Phábrica de Produções Serviços de Propaganda e 
Publicidade Ltda. EPP
Empenho(s): 6251/2019
Valor: R$ 915,60
Avaré, 24 de maio de 2019

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de canaletas de concreto e 
lajotas sextavadas e tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para serviços de manutenção de vias públicas.
Fornecedor: Icocital Artefatos de Concreto Ltda.
Empenho(s): 857 e 2443/2019
Valor: R$ 62.681,00
Avaré, 24 de maio de 2019

Abelardo Ferreira Mendes
Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de execução de obra de reforma da UBS 
Bairro Alto e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para adequação estrutural de atendimento aos munícipes.
Fornecedor: Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda.
Empenho(s): 15823/2018
Valor: R$ 42.109,59
Avaré, 24 de maio de 2019

Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal da Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de ventiladores de parede e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento 
das necessidades de Escolas Municipais.
Fornecedor: Ventisol Nordeste Ind. e Com de Ventiladores Ltda.
Empenho(s): 7065 e 7066//2016
Valor: R$ 8.769,00
Avaré, 24 de maio de 2019

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
Secretária Municipal de Educação

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/19 – PROCESSO Nº. 143/19

Objeto: Ata de Registro de Preços para aquisição de material para-
didático na área ambiental, conforme edital.
Data de Encerramento: 02 de julho de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 02 de julho de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/19 – PROCESSO Nº. 134/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Aquisição de material com instalação de sistema sonoro 
para a Unidade de Pronto Atendimento/Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 30 de maio de 2.019 das 14 horas até 
11 de junho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de junho de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 11 de junho de 2019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.019 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/19 – PROCESSO Nº. 137/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de saco plásti-
co para todas as Unidades de Saúde Bucal
Recebimento das Propostas: 28 de Maio de 2.019 das 10 horas até 
06 de Junho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 06 de Junho de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 06 de Junho de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de Maio de 2.019 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/19 – PROCESSO Nº. 138/19
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de equipamentos 
para manuseio de materiais e transporte de caixas e volumes para 
uso no Almoxarifado da Saúde
Recebimento das Propostas: 31 de Maio de 2.019 das 10 horas até 
11 de Junho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de Junho de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 11 de Junho de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de Maio de 2.019 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/19 – PROCESSO Nº. 139/19
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
elétrico (lâmpadas e soquetes)- Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio, Ciência e Tecnologia
Recebimento das Propostas: 27 de Maio de 2.019 das 10 horas até 
05 de Junho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de Junho de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 05 de Junho de 2.019 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, 24 de Maio de 2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 038/19 – PROCESSO Nº. 146/19
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de soluções espe-
cíficas para todas as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 04 de junho de 2.019 das 14 horas 
até 14 de junho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de junho de 2.019 das 08h30 min às 
09h30min
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Início da Sessão: 14 de junho de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.019 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/19 – PROCESSO Nº. 140/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de caminhão auto bomba de combate a incêndio 
para o Corpo de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 07 de junho de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de junho de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/19 – PROCESSO Nº. 141/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gêne-
ros de padaria para a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.
Data de Encerramento: 06 de junho de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de junho de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/19 – PROCESSO Nº. 142/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para locação, montagem e desmontagem de banheiros 
químicos.
Data de Encerramento: 10 de junho de 2.019 das 08h30min às 09 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de junho de 2.019 às 09 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, 24 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

III REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/19
PROCESSO Nº. 028/19

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
médicos da especialidade de oftalmologista, conforme edital.
Data de Encerramento: 27 de junho de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 27 de junho de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/19 – PROCESSO N° 124/19

Considerando pedido de impugnação de empresa e considerando 
o Parecer Jurídico do Departamento, referente o Pregão em epí-
grafe, motivo pelo qual, o Senhor Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratifica-
ção do edital, nos termos a serem conferidos nos sites: 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: 
Recebimento das Propostas: 29/05/2.019 das 10 horas até 
10/06/2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10/06/2.019 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 10/06/2.019 às 10h30min
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de maio de 2.019.

ADJUDICAÇÃO
Chamada Pública nº. 001/19 – Processo nº. 096/19

Fica ADJUDICADA a Chamada Pública 001/19 às empresas 1) AS-
SOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS BAIRROS SAN-
TA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIUNA, EZEQUIEL 
RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSOCIAÇÃO DOS 
SEIS BARROS), no valor global de R$ 518.483,75 (quinhentos e 
dezoito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco 
centavos); 2) ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E REGIÕES AAFAMTR, no valor glo-

bal de R$ 145.433,00 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos 
e trinta e três reais) e 3) COOPERATIVA REGIONAL AGROPE-
CUÁRIA SERRANA – COOPERSERRA, no valor global de R$ 
191.382,00 (cento e noventa e um mil, trezentos e oitenta e dois 
reais); responsáveis pelo fornecimento de hortifrutis para Merenda 
Escolar. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 
2.019 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Munici-
pal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 045/19 – Processo nº. 099/19
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 045/19 à empresa D 
& D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA EPP, no valor 
global de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), 
objetivando a Contratação de Microempresa (ME) ou Empre-
sa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual 
(MEI), assim definidas pelo art. 3º e art. 18º-E, ambos da Lei 
Complementar 123/06 para fornecimento e instalação de Parque 
“Playground” em madeira para o Centro Avareense de Integra-
ção Cultural (CAIC). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
24 de maio de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal de 
Cultura da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº.049/19 – Processo nº. 106/19
Fica adjudicado a Empresa FIGUEIREDO CONCRETO LTDA, com 
valor total de R$ 602.000,00 (seis centos e dois mil reais), objetivan-
do o registro de preços para eventual aquisição futura de concreto 
usinado para utilização no setor de manutenção de bens e imóveis e 
conservação de vias públicas – adjudicado em: 09/05/2019.

HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública nº. 001/19 – Processo nº. 096/19

Fica HOMOLOGADA a Chamada Pública 001/19 às empre-
sas 1) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS 
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CA-
VIUNA, EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE 
(ASSOCIAÇÃO DOS SEIS BARROS), no valor global de R$ 
518.483,75 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e 
três reais e setenta e cinco centavos); 2) ASSOCIAÇÃO DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E 
REGIÕES AAFAMTR, no valor global de R$ 145.433,00 (cen-
to e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais) 
e 3) COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA SERRANA 
– COOPERSERRA, no valor global de R$ 191.382,00 (cento 
e noventa e um mil, trezentos e oitenta e dois reais); respon-
sáveis pelo fornecimento de hortifrutis para Merenda Esco-
lar. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio de 
2.019 – Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Leonardo Pires Rípoli – Secretário Municipal de Esportes 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 
a empresa LOJA DA ESCOLA LTDA – EPP, responsável pelo for-
necimento de conjunto de refeitório escolar adulto para Unidade 
do CSU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 027/19 – Processo nº. 
103/19. Homologado em: 14/05/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 045/19 – Processo nº. 099/19

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 045/19 à empresa D 
& D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA EPP, objetivan-
do a Contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Peque-
no Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim 
definidas pelo art. 3º e art. 18º-E, ambos da Lei Complementar 
123/06 para fornecimento e instalação de Parque “Playground” 
em madeira para o Centro Avareense de Integração Cultural 
(CAIC). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de maio 
de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal de Cultura da 
Estância Turística de Avaré.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa FIGUEIREDO CONCRETO LTDA, ob-
jetivando o registro de preços para eventual aquisição futura 
de concreto usinado para utilização no setor de manutenção 
de bens e imóveis e conservação de vias públicas, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 049/19 – Processo nº. 106/19. Homolo-
gado em: 13/05/2019.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o 
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa LIDERANÇA COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS E SERVIÇOS EIRELI objetivando a aquisição de roçadei-
ras para a Secretaria Municipal de Educação, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 054/19 – Processo nº. 121/19. Homologado em: 
15/05/2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 022/19 – Processo nº. 126/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a EDUARDO STENGEL 
DE CARVALHO & CIA LTDA ME, com valor total de R$ 2.250,00 
(Dois mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando a dedetiza-
ção do Cemitério Municipal, para combate de pragas urbanas 
(baratas, roedores e afins), através de pulverizadores com pro-
dutos sem cheiro, compreendendo toda a parte interna e exter-
na, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 17 de maio de 2.019 – Abelardo 
Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 049/19 – Processo nº. 106/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FIGUEIREDO CONCRETO LTDA
Valor Global: R$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de con-
creto usinado para utilização no setor de manutenção de bens e 
imóveis e conservação de vias públicas.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº. 001/19 – Processo nº. 096/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS 
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIU-
NA, EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSO-
CIAÇÃO DOS SEIS BARROS)
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
Valor Global: R$ 518.483,75 (quinhentos e dezoito mil, quatrocen-
tos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2.019.

Modalidade: Chamada Pública nº. 001/19 – Processo nº. 096/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FA-
MILIARES DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ E REGIÕES AA-
FAMTR
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
Valor Global: R$ 145.433,00 (cento e quarenta e cinco mil, quatro-
centos e trinta e três reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2.019.

Modalidade: Chamada Pública nº. 001/19 – Processo nº. 096/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA SER-
RANA – COOPERSERRA
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
Valor Global: R$ 191.382,00 (cento e noventa e um mil, trezentos 
e oitenta e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 022/19 – Processo nº. 126/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EDUARDO STENGEL DE CARVALHO & CIA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para dedetização do Ce-
mitério Municipal, para combate de pragas urbanas (bara-
tas, roedores e afins), através de pulverizadores com pro-
dutos sem cheiro, compreendendo toda a parte interna e 
externa, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Serviços
Valor Global: R$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2019
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Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 074/13 – PROCESSO N° 250/13 (Contrato n° 173/13), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os senhores 
FERNANDO JOSÉ LEAL e ROLDÃO EUFRÁSIO LEAL NETO, obje-
tivando a locação de imóvel situado a Rua Rio de Janeiro, nº 1.032, 
para instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social – CREAS/Avaré, com prorrogação do prazo de vigência até 09 
de junho de 2.020, no valor global de R$ 39.190,68 (trinta e nove mil, 
cento e noventa reais e sessenta e oito centavos). Adriana Moreira 
Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 039/17 – PROCESSO N° 209/17 (Contrato n° 
189/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a senhora MARISA VEIGA DE MEDEIROS, objetivando a loca-
ção de imóvel situado a Rua Goiás, nº1.642, Braz II, para instala-
ção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/Avaré, com pror-
rogação do prazo de vigência até 04 de junho de 2.020, no valor 
global de R$ 71.463,82 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta 
e três reais e oitenta e dois centavos). Adriana Moreira Gomes – 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 065/17 – PROCESSO N° 186/17 (Contrato n° 
186/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa J. G. ROCHA F. SILVA REFEIÇÕES ME, objetivando 
a prestação de serviços de fornecimento de refeições, tipo self-ser-
vice, almoço e jantar, para o efetivo do Corpo de Bombeiros de 
Avaré, com prorrogação do prazo até 02 de junho de 2.020, no va-
lor global de R$ 186.230,00 (Cento e oitenta e seis mil e duzentos 
e trinta reais). Murilo Daniel da Silva – 1º Tenente Comandante do 
Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

CONVOCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 027/19 – Processo nº. 103/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LOJA DA ESCOLA LTDA – EPP
Objeto: Aquisição de conjunto de refeitório escolar adulto para Uni-
dade do CSU
Valor Global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 045/19 – Processo nº. 099/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: D & D PRODUTOS EM MADEIRA TRATADA LTDA EPP
Objeto: Contratação de Microempresa (ME) ou Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim 
definidas pelo art. 3º e art. 18º-E, ambos da Lei Complementar 
123/06 para fornecimento e instalação de Parque “Playground” em 
madeira para o Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC).
Valor: R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/05/2.019.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 048/19 – Processo nº. 105/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LIDERANÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI-
ÇOS EIRELI
Objeto: Aquisição de roçadeiras para a Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 19.696,00 (dezenove mil seiscentos e noventa e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 15/05/2019

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚ-
BLICO Nº 009/16 – PROCESSO Nº 350/16 (Contrato nº 436/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
UNIDADE RADIOLÓGICA LTDA, objetivando a prestação de serviços 
de exames de Ressonância Magnética com ou sem contraste (Ma-
mas, Anglo Aorta, Anglo Membro Inferior), com prorrogação do prazo 
até 24 de novembro de 2.019, no valor global de R$ 8.640,00 (Oito mil, 
seiscentos e quarenta reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 010/16 – PROCESSO Nº 351/16 (Contrato nº 437/16), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa UNIDADE RADIOLÓGICA LTDA, objetivando a prestação 
de serviços de exames de Ressonância Magnética com ou sem 
contraste (Encéfalo, Orelha, Hipófise, Angio Cerebral, Perfusão e 
Espectro Cerebral, Pescoço, Angio Carótidas, Tórax, Abdome Su-
perior, Pelve, Bacia, Perna Por Membro, Coxa Por Membro, Arti-
culações – Pé, Tornozelo, Cotovelo, Mão, Ombro, Punho, Demais 
Regiões – e Região Cervical – Tireóide, com prorrogação do prazo 
até 25 de novembro de 2.019, no valor global de R$ 17.100,00 (De-
zessete mil e cem reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº 011/16 – PROCESSO Nº 373/16 (Contrato nº 427/16), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa UNIDA-
DE RADIOLÓGICA LTDA, objetivando a prestação de serviços exames 
de Ressonância Magnética com ou sem contraste (Abdômen Total), com 
prorrogação do prazo até 25 de novembro de 2.019, no valor global de R$ 
10.440,00 (Dez mil, quatrocentos e quarenta reais). Roslindo Wilson Ma-
chado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 001/16 – PROCESSO N° 057/16 (Contrato n° 
299/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA EPP, objetivando o fornecimento de mate-
riais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da 
obra de construção de uma creche tipo I no Jardim Dona Laura 
– Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência até 26 de julho 
de 2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planeja-
mento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 071/13 – PROCESSO Nº 227/13 (Contrato nº 154/13), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o Se-
nhor ANTÔNIO VALVERDE, objetivando a locação de imóvel na 
Rua Ceará, n° 1.393, para instalação da Secretaria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, com prorrogação do prazo até 
26 de maio de 2.020, no valor global de R$ 16.382,28 (Dezesseis 
mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos). Joselyr 
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 051/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
na Ci 523261/2019-SMS, convoca os classificados do Concurso 
Publico 002/2019, homologado através do Decreto nº 5459/2019, 
de 17 de Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Se-
manário Oficial, para o cargo/função de  RADIO OPERADOR DE 
FROTA-SAMU, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos 
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 16:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
01º FERNANDA APARECIDA COELHO CIRIACO
Estância Turística de Avaré, aos 24 de Maio de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

                                                                                                   
DENOMINAÇÃO - RADIO OPERADOR DE FROTA
Compreende em operar o sistema de radiocomunicação e telefo-
nia nas Centrais de Regulação; exercer o controle operacional da 
frotas de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; 
manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação 
operacional de cada veículo da frota; conhecer a malha viária e as 
principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço 
de atendimento pré-hospitalar móvel.
REQUISITO - Ensino Médio Completo/Conhecimento e experiên-
cia em telefonia e aptidão física no exercício das suas atribuições.
CARGA HORÁRIA - 44 horas semanais (sistema 12x36)
LOCAL DE TRABALHO - SAMU
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS

01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 052/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
na Ci 523261/2019-SMS, convoca os classificados do Concurso 
Publico 002/2019, homologado através do Decreto nº 5459/2019, 
de 17 de Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Se-
manário Oficial, para o cargo/função de  MEDICO INTERVENCIO-
NISTA-SAMU, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos 
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 16:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
 Classificação - Nome
01º DAVI GASPARINI BERALDI
02º MONICA LUZIA PEREIRA LEONEL                                                                                           
03º MARCELO PAPA SPADA
Estância Turística de Avaré, aos 24 de Maio de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

                                                                                                  
DENOMINAÇÃO - MÉDICO INTERVENCIONISTA
Compreende as tarefas destinadas a exames médicos com base nas 
informações colhidas junto ao usuário, quando este aciona a central 
de regulação, são responsáveis pelo gerenciamento, definição e 
operacionalização dos meios disponíveis e necessários ao adequa-
do atendimento do paciente; atende o paciente com risco de morte 
em caráter de urgência, reanimando-o ou estabilizando-o no local do 
evento e durante o transporte; desenvolve outras tarefas correlatas 
que lhe forem determinadas pela chefia imediata ou mediata. Demais 
atribuições descritas na portaria 2048/GM de 05/11/2002.
REQUISITO - Ensino Superior completo com habilitação específica 
na área, com registro no CRM
CARGA HORÁRIA - 24 horas semanais 
LOCAL DE TRABALHO - SAMU
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 053/2019 

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardia-
no, nos termos do Decreto nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas na Ci 
527410/2019-SMS, convoca os classificados do Concurso Publico 001/2019, homologado através 
do Decreto nº 5458/2019, de 17 de Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário 
Oficial, para o emprego público de  ENFERMEIRO-PSF, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, 
das 8:00 as 16:00 hs, para orientação do procedimento admissional, nomeação, exames médicos e 
entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo a Prefeitura con-
vocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
01º THAIS FONSATTI DA VENDA
02º  PAULO CESAR SILVA XAVIER
Estância Turística de Avaré, aos 24 de Maio de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - ENFERMEIRO-PSF
ATRIBUIÇÃO - Vide Anexo da L.C. nº 097/2009
REQUISITO - Nível Superior com Graduação em Enfermagem e registro no COREN
CARGA HORÁRIA - 40 (Quarenta) horas semanais / 08 (oito) horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - ESFs
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de 
rescisão de contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

JULGAMENTO DE RECURSOS
TAF- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Aos 23 dias do mês de Maio de 2019, com o objetivo de julgar os recursos interpostos por candidatos 
reprovados no TAF – Teste de Aptidão Física realizado no dia 30/04/2019 no Ginásio de esportes Kim 
Negrão, foram apresentados os recursos aos Membros da Comissão Fiscalizadora do Concurso Públi-
co, nomeada nos termos do Decreto nº 5445 de 01 de Abril de 2019, sob a presidência do Sr. Ronaldo 
Adão Guardiano, referente ao Concurso Público nº 001/2019. Dando início aos trabalhos, foram apre-
ciados os recursos interpostos bem como análise preliminar da comissão examinadora do Concurso 
Público designada pelo Decreto nº5446/2019 , na forma abaixo discriminada:
Análise de Recurso – TAF – Concurso Publico 001/2019
Nome do Candidato: PAMELLA COSTA DA SILVA
Nº de Inscrição : 1434036
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- USF IX- DR ROBERTO M. FELISBERTO
Decisão: Indeferido com base no subitem 4.6, 3.2, 3.10, 3.15, 3.16, 9.5, 9.50, 12.4, 12.5 do Edital do 
Concurso Público n° 001/2019

Análise de Recurso – TAF – Concurso Publico 001/2019
Nome do Candidato: TANIA CRISTINA ALVES CAMILO FIDENCIO
Nº de Inscrição : 1429724
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- USF VIII- DR JOÃO CARVALHO
Decisão: Indeferido com base no subitem  3.2, 9.5, 9.11 , 9.50, 12.4, 12.5 do Edital do Concurso Público n° 001/2019

Análise de Recurso – TAF – Concurso Publico 001/2019
Nome do Candidato: ANGELA REGINA VIEIRA VALERIANO
Nº de Inscrição : 1427121
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- USF IX- DR ROBERTO M. FELISBERTO
Decisão: Indeferido com base no subitem 5.1-n, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.44 do Edital do Concurso 
Público n° 001/2019

Análise de Recurso – TAF – Concurso Publico 001/2019
Nome do Candidato: MARIA VICTORIA EVANGELISTA CAETANO
Nº de Inscrição : 1431775
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-USF VIII DR JOÃO CARVALHO
Decisão: Indeferido com base no subitem 5,1-n 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.44 do Edital do Concurso 
Público n° 001/2019

CONCURSO PÚBLICO

Análise de Recurso – TAF – Concurso Publico 001/2019
Nome do Candidato: PATRICIA DANIELE DE BRITO
Nº de Inscrição : 1421435
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-USF IX-DR ROBERTO M. FELISBERTO
Decisão: Indeferido com base no subitem 5,1-n 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.44 do Edital do Concurso 
Público n° 001/2019
Concluída a análise dos recursos, pela Comissão Fiscalizadora foi determinada a imediata expedição 
de telegramas, com o especial fim de dar ciência aos interessados.
Nada mais havendo a tratar, e para que tudo quanto deliberado constasse eu, Ronaldo Adão Guardiano, Presi-
dente, e pelos demais membros da Comissão Fiscalizadora designada na forma supracitada, assinada.

Ronaldo Adão Guardiano – Presidente
Ana Claudia Curiati Vilen- Procuradora Geral 
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da Educação
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços 
Itamar de Araújo – Secretária Municipal da Fazenda
Reinaldo Aparecido Faria Junior -Agente Administrativo- DRHGP

DECRETO Nº 5494, de 24 de Maio de 2019.
(Dispõe sobre homologação do Concurso Público nº 001/2019, para provimento de emprego público)

 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, a vista da classificação final apresentado pela DEDALUS Con-
cursos, e a vista dos pareceres exarados pela Comissão Examinadora do TAF, designada pelo Decreto 
nº 5446/2019,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica homologado o resultado obtido na prova objetiva e no resultado do Teste de Aptidão 
Física-TAF, conforme lista de classificação final em ordem decrescente de notas, abaixo discriminada, 
para provimento de empregos públicos de: Agente Comunitário de Saúde- USF IX Dr Roberto M. 
Felisberto – Mario Emilio Banwart e Agente Comunitário de Saúde- USF VIII Dr João Carvalho- Santa 
Elizabeth, do quadro de pessoal da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, realizado nesta cidade, 
no dia 31 de Março de 2019, de acordo com Edital do Concurso Público nº 001/2019, publicado em 01 
de Fevereiro de 2019.
Paragrafo Único – Expeçam -se os atos necessários às respectivas nomeações dos candidatos apro-
vados, de acordo com as necessidades da administração, cuja convocação se dará através de Edital 
especifico, publicado no Semanário Oficial .

DECRETOS
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COMUNICADO

Artigo 2º - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da publicação 
da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Ad-
ministração.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e 
público, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré,  aos 24 de Maio de 2019.
                          

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Usuário deve cadastrar email para 
ingressar no novo sistema da Prefeitura    

Devido à mudança de sistema, o servidor da Prefeitura de Avaré vai 
precisar de um novo cadastro para ter acesso à 2ª via do holerite a partir 
deste mês.

O primeiro passo é acessar o link https://tecnologia.avare.sp.gov.br/ e cli-
car na opção “2ª via holerite”. (O acesso também pode ser feito através do 
site da Prefeitura, opção “intranet”, clicando depois na aba “2ª via holerite”. 

Em seguida, o servidor deve digitar o email anteriormente cadastrado 
(o mesmo utilizado no antigo sistema) na opção “Esqueceu sua senha?”. 
Após essa etapa, será encaminhado um link no endereço eletrônico em 
questão. (Obs: o usuário que não tiver email cadastrado deve solicitar a 
inclusão do mesmo no sistema através dos telefones (14) 3711-2542 ou 
(14) 3711-2549.) 

O usuário deve então clicar no link recebido, colocar seu email e ca-
dastrar a nova senha. 

Em seguida, é necessário acessar novamente o endereço https://tec-
nologia.avare.sp.gov.br/. O campo “usuário” será preenchido com a ma-
trícula do funcionário, que deve colocar o número 0 à esquerda até que a 
sequência complete oito dígitos. Exemplo: se a matrícula do servidor tiver 
seis dígitos, será preciso acrescentar dois zeros à esquerda. 

Já a senha será aquela definida pelo próprio funcionário público. 
Responsabilidade 

O Departamento de Recursos Humanos /Pessoal ressalta que o aces-
so é nominal e individualizado, de inteira responsabilidade do servidor, 
o qual deve assegurar a confidencialidade das informações e não com-
partilhar dados pessoais com terceiros, inclusive com colegas lotados na 
mesma unidade de trabalho.

 

 

Servidor: veja o passo 
a passo para acessar 
2ª via do holerite
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CONQUISTA

Município recebeu certificados 
durante entrega do Prêmio 
Prefeito Empreendedor 

A Estância Turística de Avaré recebeu dois certi-
ficados durante o Prêmio SEBRAE Prefeito Empre-
endedor (PSPE). A solenidade foi realizada na noite 
de terça-feira, 21, no Memorial da América Latina, 
em São Paulo.

Criada em 2000, a iniciativa tem o objetivo de va-
lorizar e divulgar a capacidade administrativa de ges-
tores que tenham elaborado projetos e implementa-
do ações em favor dos pequenos negócios. Vinte e 
três municípios foram premiados nesta edição.

Reconhecimento 
Uma das finalistas, Avaré foi certificada na ca-

tegoria “Políticas Públicas para o Desenvolvimento 
de Pequenos Negócios” por conta do trabalho de-
senvolvido pela Secretaria de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia junto ao SEBRAE.

Na avaliação da administração municipal, o reco-
nhecimento tem relação direta com a conquista da 
Casa do Cidadão, instituição que agilizou as deman-
das da população, principalmente a dos pequenos 

SEBRAE premia projetos do município 
sobre agricultura e pequenos negócios 

empresários. Já as ações de estímulo à inovação e 
ao empreendedorismo na agricultura familiar desen-
volvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento garantiram o certificado na categoria 
“Pequenos Negócios no Campo”. 

O projeto em questão, “Avaré no Campo”, foi 
elaborado e é executado pelo engenheiro agrôno-
mo João Rafael Bonini Bicudo e pelo biólogo Fer-
nando Franco Amorim, técnicos da Prefeitura que 
atuam na Casa da Agricultura.

EDUCAÇÃO

Uma parceria firmada entre a Secretaria Mu-
nicipal da Educação e a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente pretende aprofundar a relação 
entre ambiente escolar e equilíbrio ecológico. 

Cumprindo as diretrizes da Política Estadual 
de Educação Ambiental, o decreto que regula-
menta o acordo estabelece o suporte adminis-
trativo, financeiro e operacional a ações relacio-
nadas ao meio ambiente, à educação ambiental 
e ao Programa Município VerdeAzul, iniciativa 
da qual Avaré faz parte. 

A parceria prevê, por exemplo, a capacitação 
de professores da rede municipal de ensino e a 

Parceria intensifica relação entre ambiente 
escolar e equilíbrio ecológico   

realização de palestras e ações sobre preservação 
ambiental em escolas do município. Detalhes da 
proposta foram discutidos numa reunião realizada 
na quarta-feira, 15.    

As pastas avaliam que a integração é o melhor 
caminho, já que a educação ambiental é uma di-
mensão da educação formal. “Ela deve imprimir ao 
desenvolvimento individual um caráter social em 
sua relação com a natureza e com os outros seres 
humanos, visando potencializar essa atividade hu-
mana com a finalidade de torná-la plena de prática 
social e de ética ambiental”, dizem os responsáveis 
pela iniciativa. 

 

 

 


