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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS E APROVADOS NA SESSÃO 

ORDINÁRIA EM 11 de NOVEMBRO de 2019

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de instalar 
placas de identificação nas áreas verdes para que haja maior controle da fis-
calização do Município e para que os munícipes saibam qual é a área verde 
para ajudar na preservação das mesmas.
-por meio do setor competente, para que providenciem Médico para atendi-
mento dos moradores da Barra Grande.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza em toda a extensão do 
passeio público que está coberto de mato, na Rua Mariana da Silva Garcia/Vila 
Jussara Maria. Considerando que, essa vereadora foi procurada por moradores 
que residem próximos ao local e sentem dificuldade de trafegar pela mesma, em 
razão do mato que cobre a calçada e solicitam providências urgentes.
-por meio do setor competente, para que realize estudos a fim de incentivar 
uma Campanha de Doação de livros e revistas em bom estado de conser-
vação para bibliotecas, Unidades e Escolas Municipais de educação Infantil 
e Escolas Públicas.
-por meio do setor competente, para que providencie a instalação de abrigo/cober-
tura e assento no Ponto de Ônibus existente na Praça José Lopes de Andrade.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de fazer 
uma parceria com a ACIA, objetivando a restauração e a revitalização dos 
pontos de ônibus de nosso Município, com a possibilidade, dos associados 
da entidade poder explorar publicamente o espaço.
-por meio do setor competente, para que elabore estudos para criação de 
Projeto de hortas urbanas.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno com 
mato alto na Rua Armando O. Garcia/Bairro Alto em frente ao número 998.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público 
coberto de mato na Rua Eduardo Vicentini/Vila Jussara Maria ao lado do 
número 161, sendo que a calçada com mato inviabiliza a acessibilidade das 
pessoas que transitam pelo local, trazendo sérios problemas para o Poder 
Público no caso de acidentes.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção em 
dois bueiros um em cada lado da Rua Goiás ao lado do número 593.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a legis-
lação vigente o proprietário do terreno existente na Rua José Rebouças de 
Carvalho em frente ao número 648, para que realize limpeza e manutenção.
-por meio do setor competente, para que notifique em acordo com a legis-
lação o proprietário do terreno com mato alto na Rua Mariana da Silva/Vila 
Jussara Maria em frente ao número 155, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, indicamos a necessidade de notificar o pro-
prietário do terreno com mato alto existente na Rua Paraíba ao lado da LRK 
– Consultoria Florestal Negócios e Serviços Florestal/Bairro Centro, para que 
em acordo a legislação vigente, proceda limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que intervenha junto ao Governo do Estado 
de São Paulo, para que viabilize uma Unidade do SENAC para nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que notifique o proprietário do terreno 
com mato alto e entulhos localizado na Rua Goiás/Centro ao lado do número 
451, para que providencie limpeza e manutenção do mesmo.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA ESPANHA, EM FRENTE AO NÚMERO 1251, 
onde existe um poste que se mantém aceso durante dia e noite.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA AVENIDA ESPANHA ESQUINA COM A RUA CARMEM DIAS FA-
RIA, onde existe um poste que se mantém aceso durante dia e noite.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA RUA AVELINO ANTONANGELO FILHO NO BAIRRO SÃO RO-
GÉRIO II, onde existem 04 (quatro) postes com a iluminação apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE RECOLHA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO TERRENO AO LADO DA CRECHE PROFES-
SORA NADIME CHIBANI MARQUES NO BAIRRO SÃO ROGÉRIO II, onde 
foi indevidamente dispensado por algum munícipe um sofá e um colchão 
conforme foto em anexo. Saliento que a recolha com destinação correta se 
faz necessária, principalmente para evitar que novas dispensas irregulares 
de resíduos sólidos aconteçam naquela localidade.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA JESUS DIAS LOPES, PRÓXIMO AO NÚMERO 211 
NO BAIRRO SÃO ROGÉRIO II, onde existe 01 (hum) poste com a ilumina-
ção apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE FISCALI-
ZAÇÃO JUNTO A SABESP PARA AVERIGUAR O MOTIVO DA “FALTA DE 
ÁGUA AOS FINAIS DE SEMANA” NO BAIRRO JARDIM BOA VISTA, con-
forme relato de morador abaixo: DENUNCIA DE MORADOR DO BAIRRO 
JARDIM BOA VISTA “Alessandro Rios, gostaria de fazer uma queixa contra 
a Sabesp, pois moro no Jardim Boa Vista e já há uns trinta dias ou mais, 
vem se registrando falta de água praticamente todo final de semana, todas 
as vezes ligo no 195 e registro minha reclamação, mas não venho obtendo 
resultado algum, pois a falta de água persiste e não recebo nenhuma expli-
cação, pelo contrário a atendente ainda alega não haver nenhum registro 
de reparos, se possível e se for da alçada de vocês peço a gentileza de 

uma interferência. Desde já agradeço.” Diante do exposto, SOLICITO CÓPIA 
DO PARECER FINAL DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, tendo em vista que 
necessito ofertar aos moradores ciência do averiguado e das providências 
tomadas por este digno setor.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE INSTALA-
ÇÃO DE LOMBADA NA AVENIDA SALIM ANTONIO CURIATI, PRÓXIMO 
AO NÚMERO 1800, onde os veículos trafegam sentido bairro-centro em alta 
velocidade (antes de chegar na Praça das Mães), visando maior segurança 
no trânsito. A pavimentação neste local é lajota.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NA RUA JESUS DIAS LOPES, PRÓXIMO AO NÚMERO 263 NO BAIR-
RO SÃO ROGÉRIO II, onde existe 01 (hum) poste com a iluminação apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA DOMINGOS BARREIRA SOBRINHO, PRÓXIMO 
AO NÚMERO 62 NO BAIRRO SANTA MÔNICA, onde existe 01 (hum) poste 
com a iluminação apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSELYR JACOB DA ROCHA, PRÓXIMO AO NÚ-
MERO 209 NO BAIRRO SÃO ROGÉRIO II, onde existe 01 (hum) poste com 
a iluminação apagada.

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 São Felipe — 21, no Bairro Jardim Vera Cruz.
-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 Mato Grosso — 148, no Bairro Pinheiro Machado.
-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 João Becca— 345, no Bairro CJH Água Branca.
-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 Jacy Coutinho — 386, no Bairro Jardim Paineiras.
-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 Fidelis Chaim — 195, no Bairro Alto da Boa Vista.
-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 Av. Salim Antonio Curiati — 344, no Bairro Braz 2.
-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 Zequinha Noronha— 6, no Bairro Cjh 
D. Antonio F. Inocêncio.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do Departamento competente providencie a instalação de pla-
cas de proibido jogar lixo no bairro Jardim tropical na rua Prudente de Moraes, 
pois está se tornando alvo para as pessoas descartar lixos e entulhos no local.
-para que através do Departamento competente Setor de Obras e Serviços, 
que providencie a limpeza da área localizada no bairro Jardim Tropical em 
toda extensão da rua Prudente de Morais, pois está se tornando alvo para a 
proliferação de mosquitos que podem transmitir doenças.  E que fiscalize o 
local para que seja evitado o descarte de lixos e entulhos no local.
-para que através do Departamento competente providencie a pintura da 
guia e faça a sinalização com placa de estacionamento 15 minutos de fronte 
a farmácia DROGARIA NASCENTE, localizada na rua Jacy Coutinho 601- 
bairro Jardim Paineiras. Cientifique-se o Senhor Samuel, residente na Rua 
Jacy Coutinho, nº 601– Bairro: “Jardim Paineiras”, Avaré/SP.

Roberto Araujo
-para que através do Departamento competente, providencie a limpeza de 
mato alto existente no terreno baldio localizado na Rua Miguel Kioshi Hirata, 
defronte ao 55 – Bairro: “Difiori”. Importante destacar, que devido ao mato 
alto, está havendo a proliferação de animais peçonhentos nocivos à saúde.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor EDGAR PALHARES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA CHIOLF DA CUNHA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ANTONIA ELIETE NEIVA TEIXEIRA.

Francisco Barreto de Monte Neto-Presidente
-seja oficiada a Procuradoria Geral do Município, no sentido de informar a 
esta Casa de Leis, quais as medidas jurídicas que estão sendo tomadas, 
em relação à indenização a que tem direito o município, com o trânsito em 
julgado no STF, do processo de reintegração de posse, movido pela admi-
nistração municipal,  governo Wagner Bruno, contra a Administração Peni-
tenciária,  Est. de S. Paulo, em relação ao terreno em que foi construído o 
Centro de Ressocialização, o qual se encontra arquivado em cartório desde 
março do corrente ano.
-seja oficiada a ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de S. Paulo), reiterando o requerimento de nº 1089/19, datado de 
30/09/2019, ofício 910/19, no sentido de participar de reunião em data a ser 
agendada por essa agência, com alguns dias de antecedência, para viabilizar-
mos uma reunião conjunta com a SABESP, Prefeitura Municipal e Câmara

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente
-que seja consignado em Ata dos nossos trabalhos os votos de APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES ao 3º Sargento Reformado PM SERGIO DINIZ DE 
CARVALHO, pela brilhante autuação junto aos grupos de policiais militares 
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veteranos da área do 53º Batalhão de Policia Militar do Interior, sendo me-
recedor dos mais efusivos elogios, tendo sempre se colocado à frente das 
reuniões, manifestações e organização de  eventos voltados aos policiais 
militares e familiares, além disso, parabenizo-o também como grande líder 
comunitário do bairro Duílio Gambini, defendendo os interesses daquela co-
munidade, inclusive participando do Conselho Municipal de Saúde. Por isso 
e por tantos outros motivos, esta Casa de Lei expressa neste requerimento, 
nosso reconhecimento por suas atividades Comunitárias. 
“Pessoas do bem, fazendo o bem”.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da Educação, para que nos esclareça sobre: Qual o motivo da pintura 
das Escolas do Município estar acontecendo em novembro, sendo que o ano 
letivo já encerra em dezembro? Qual o cronograma de pintura das Escolas? 
Considerando que, janeiro é mês de férias dos alunos as reformas poderão 
acontecer sem atrapalhar alunos, professores e funcionários e sem compro-
meter a qualidade de ensino dos alunos.
-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 informe a esta Casa de Leis: • Qual o valor gas-
to com a reforma do Posto de Saúde do Bairro Alto? • Quando o referi-
do Posto será entregue e disponibilizado para que seja utilizado para atendi-
mentos dos pacientes?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor com-
petente, para que nos informe: Se é possível enviar o Setor de Fiscalização 
do Município no Bairro São Rogério II, na Rua Francisco Oliveira de Souza, 
pois tem terrenos com mato alto, muito sujo precisando de roçada e limpeza? 
Considerando que, essa vereadora foi procurada por moradores da referida via, 
que já solicitaram providências até nas redes sociais e até a presente data nada 
foi concluído; Considerando que, uma moradora do Bairro São Rogério entrou 
em contato com essa vereadora também reclamou dos terrenos vagos da Rua 
Francisco Oliveira de Souza que estão muito sujos, com mato e que no terreno 
tem carrapatos e animais peçonhentos que chegam invadir sua residência; Con-
siderando que, uma das moradoras me disse: “Parece que a gente mora num 
sítio me desculpe mais estamos largados”.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da Educação, para que nos informe: ? Quais estratégias estão sen-
do usadas nas Escolas do nosso Município alinhando Escola e Família para 
prevenção do uso de drogas?  Existe uma atuação preventiva nas Escolas, 
disponibilizando informações e aconselhamentos aos alunos, sobre os riscos 
e consequências do tráfico de entorpecentes? Nas Escolas, professores e 
todos os envolvidos tomaram ciência da Lei Municipal nº 2149/2017 que: 
“Dispõe dobre parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpe-
centes no ambiente escolar e dá outras providências” de autoria da Vereado-
ra Professora Adalgisa Ward.
-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 informe a esta Casa de Leis sobre o Teatro Municipal 
Dr. Octávio Morales Moreno: Qual a proposta para reconstrução ou reforma 
do Teatro Municipal de nossa cidade? Considerando que, no Governo do 
Prefeito Miguel Paulucci tinha como Secretário Municipal da Cultura Roge-
lio Barchetti foi feito piso, instaladas cochias, camarins, cortinas, poltronas 
especiais de teatro, sonorização específica, iluminação adequada de tudo 
como de um pequeno teatro profissional de 120 lugares. De que forma pode-
rá ser verificada toda essa estrutura para atender um teatro com toda infra-
-estrutura de um teatro e trazer melhoria para nossa cidade?

Flávio Eduardo Zandoná- 2º Secretário
- que sejam consignados Votos de Aplausos e Parabenizações ao Sr. Valdi-
nei Aparecido Inácio (Dino), pelos 20 anos do seu estabelecimento comercial 
Dinus presentes, completados no dia 09 de novembro. Requeiro ainda, seja 
conferido ao homenageado no presente a entrega de um Diploma de Honra 
ao Mérito a ser entregue em Sessão ordinária previamente agendada por 
esta Casa de Leis.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que informe a esta Casa de Leis, o plano de mídia com os respectivos gastos 
para a divulgação da EMAPA 2019. Que este requerimento seja respondido 
com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Diego Beraldo, Secretário de Cultura para que 
informe esta Casa de Leis qual será a previsão de gastos da pasta da Cultura 
com os shows da EMAPA em 2019. Que este requerimento seja respondido 
com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao aluno de letras 
Paulo Arnaud Carvalho pelo lançamento do livro “Frequência Insólita” que 
conta com seu conto “O pendulo toca ao Nascer do Sol”, no último dia 08 
de novembro no IF – Instituto Federal, durante o evento Café Insólito.  Os 
votos se estendem aos voluntários e colaboradores para a realização desse 
evento, em especial a professora Dra. Maressa Vieira.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para que 
informe a esta Casa de Leis, quais serão as empresas patrocinadoras da EMA-
PA 2019 e as respectivas contra partida que cada oferecerá ao evento para a 
divulgação de sua marca ou produto. Que este requerimento seja respondido 
com base no artigo 11, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 885 de 19 de agosto 
de 2019 solicitei informações sobre a possibilidade de deslocar equipe de 
sinalização de trânsito visando identificar com sinalização de “pare” as ruas 

que acessam a Rua Miguel Pizza no Bairro São Rogério II, tendo em vista 
que todo bairro foi devidamente sinalizado restando somente este trecho.  
Através do Ofício 514 de 10 de outubro de 2019 fui informado: “... de acordo 
com a Chefe do Demutran, Sra. Atenéia Ferreira, a referida solicitação já foi 
encaminhada para o Chefe do Setor de Sinalização para execução.” Diante 
do exposto, solicito informações sobre QUAL O PLANEJAMENTO DO SE-
TOR RESPONSÁVEL PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 
“PARE” NAS RUAS DE ACESSO A RUA MIGUEL PIZZA NO BAIRRO SÃO 
ROGÉRIO II, tendo em vista que estive na referida rua e a falta de sinaliza-
ção pode provocar riscos de acidentes no local.
-REQUEIRO que seja oficiado a ARTESP e a CCRSPvias ao que segue: 
Informo que a Passagem Inferior recém construída com a Duplicação da 
SP255 vem acumulando água em dias de chuvas, com visível problema na 
drenagem das águas pluviais, deixando o local com baixa segurança aos 
usuários. Segue foto em anexo.  Diante do exposto, em caráter de urgência, 
SOLICITO:  1- PROVIDÊNCIAS DA CCRSPvias VISANDO MELHORIAS NA 
DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA PASSAGEM INFERIOR RECÉM 
CONSTRUÍDA COM A DUPLICAÇÃO DA SP255, pelos motivos acima des-
critos.  2- FISCALIZAÇÃO DA ARTESP NO SISTEMA DE DRENAGEM 
DA PASSAGEM INFERIOR RECÉM CONSTRUÍDA COM A DUPLICAÇÃO 
DA SP255, tendo em vista que a fiscalização das obras realizadas pela 
CCRSPvias na Duplicação da SP255, por fazer parte do Programa de Con-
cessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, smj, é de responsabilidade 
desta digna agência reguladora.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue:  Através do Requerimento 671 de 10 de junho 
de 2019, solicitei informações sobre a possibilidade de exigir em caso de pro-
priedade particular e/ou construir em caso de propriedade pública, calçada 
na Rua Avelino Antonangelo Filho no Bairro São Rogério II.  Através do Ofício 
366 de 05 de julho de 2019, o Prefeito Municipal disse: “... a área em referên-
cia pertence ao município, como área de lazer e área institucional, conforme 
mapa anexo. Sendo assim, será encaminhado para Secretária dos Serviços, 
para prosseguimento.”  Diante do Exposto, e levando em consideração que 
referida área pertence ao município e que se trata de área de lazer e institu-
cional, solicito informações se é possível REALIZAR ESTUDO TÉCNICO DE 
VIABILIDADE VISANDO CONSTRUIR PISTA DE CAMINHADA EM TODA 
EXTENSÃO DA RUA AVELINO ANTONANGELO FILHO NO BAIRRO SÃO 
ROGÉRIO II, tendo em vista que referido local é muito utilizado por diversos 
munícipes para caminhada. Segue em anexo foto do local.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré no sentido de informar se é possível REALIZAR ESTUDO TÉCNICO 
DE VIABILIDADE VISANDO CONTINUIDADE DA RUA VERA CRUZ ATÉ A 
RUA CORONEL JOÃO CRUZ NO BAIRRO IPIRANGA, tendo em vista que pro-
porcionaria mais uma opção de deslocamento aos moradores.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue:  Através do Requerimento 997 de 09 de se-
tembro de 2019 solicitei informações se a Prefeitura Municipal solicitou junto 
a CPFL a extensão de rede para continuação da Iluminação Pública da Rua 
Coronel João Cruz, trecho de terra, que dá acesso a Fundação Padre Emílio 
Immos.  Através do Ofício 445 de 17 de setembro de 2019 o Prefeito Munici-
pal disse: “...conforme esclarecido pela Secretaria Municipal de Planejamen-
to e Transportes, a implantação de nova rede de iluminação pública da Rua 
Coronel João Cruz, trecho de terra que dá acesso à Fundação Padre Emílio 
Immos, será realizada após a pavimentação do local.”  Diante do exposto, 
solicito informações se EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO PARA PAVIMEN-
TAÇÃO DA RUA CORONEL JOÃO CRUZ ATÉ O ACESSO DA FUNDAÇÃO 
PADRE EMÍLIO IMMOS NO BAIRRO IPIRANGA, tendo em vista que alguns 
moradores do Bairro Ipiranga, possuem somente aquele trecho como entra-
da e saída de suas casas, bem como ser o acesso principal da Fundação 
Padre Emílio Immos. 

Carlos Alberto Estati
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo fale-
cimento do Senhor JOSE CARLOS BORTOLOTE, ocorrido em Avaré, no dia 08 
de novembro do corrente, fato esse que causou grande consternação perante 
aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, perten-
cente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em 
Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua esposa Senhora 
MARIA ELISA BORTOLOTE, à Rua Tonico Boava, nº 1.268 – Bairro: “Santa 
Elisabeth”, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar 
deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Responsável pela Vigilância Sanitária do Município que 
responda a esta Casa de Leis se existe a possibilidade de ser realizada fisca-
lização e consequente cobrança de providências em relação à água advinda 
de esgoto, tanto na confluência da Rua Cel Coutinho e Avenida Major Rangel, 
quanto na confluência da Avenida Paranapanema com a Rua Mário Gomes 
Thimóteo, posto que tal água causa um odor insuportável nos locais descritos. 
Requeiro ainda, seja respondido se existe a possibilidade de tomada de provi-
dências desta Vigilância em relação à SABESP – Cia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, posto ser a mesma a concessionária do serviço de água 
e esgoto no município. Requeiro também, seja o presente requerimento respon-
dido em curto espaço de tempo, tendo em vista a gravidade do assunto, para 
que possamos tomar as providências cabíveis, pois o vereador não pode ser 
conivente e tampouco prevaricar ante tal situação calamitosa e um sério caso 
de saúde pública. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente propositura pelo fato 
de o odor fétido causado pela água de esgoto nos locais acima citados causar 
enorme transtorno não só à população moradora das adjacências, bem como 
aos transeuntes que por esses trajetos passam, bem como aos turistas que vêm 
em visita ao Horto Florestal, no, no caso da Rua Cel Coutinho.

.Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora GILDA BAPTISTA DO AMARAL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor THOMAZ SANCHES BUENO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor VALTER TADAO NAKAMURA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor NILSON GOMES.
-seja oficiado o Conselho Municipal de Trânsito para que estudem a possi-
bilidade de implantar uma lombada na Rua Waldemar Lopes Peres – Bairro: 
“Jardim Paraiso”, com a finalidade de melhorar o trânsito, pois os veículos 
estão trafegando em alta velocidade por aquela via pública.
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CIRCULAR N º 37/2019-DG
Avaré, 13 de novembro de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
18/11/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou para a Ordem do 
Dia da Sessão Ordinária de 18 de novembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1.   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 03/2019 - Discus-
são Única – Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Dr. Mauro Alberto Negrão e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2.   PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 04/2019 - Discus-
são Única – Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Sr. Sebastião Francelino da Cruz e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)
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 11/11/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 100/2019
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Dispõe sobre as medidas a serem adotadas em caso de violência 
contra Profissionais da Educação ocorridos nas Unidades Educa-
cionais no âmbito do Município da Estância Turística de Avaré.

Projeto de Lei nº 101/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Município de Avaré a requerer DESLIGAMENTO DO 
QUADRO ASSOCIATIVO da AMVAPA e dá providências.

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/2019

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros Conselheiros 
Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 21 
de novembro às 9:00 h na Sala de Reunião dos Conselhos Municipais na 
SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro Avaré.
Pauta:
1. Leitura da Ata Anterior;
2. Capacitação do Conselho Tutelar, Conselho de Direitos e Rede 
de Atendimento;
3. Solenidade de nomeação dos novos membros do Conselho Tutelar;
4. Realização de diagnóstico para elaboração do plano de ação 
de 2020-21;
5. Outros assuntos .
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: (cmdca@ava-
re.sp.gov.br).
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 13 de novembro de 2019.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

Edital de Convocação - Assembléia Extraordinária
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Presidente do Con-
selho de Municípios da AMVAVE – Associação dos Municípios do 
Vale Verde, usando de suas atribuições legais nos termos do que 
lhe autoriza o disposto no Artigo 12 e § 2º do Estatuto Social da 
AMVAVE, CONVOCA os DD. Prefeitos Municipais que integram a 
referida Associação, composta dos Municípios de Águas de Santa 
Bárbara, Anhembi, Arandu, Avaré, Cerqueira César e Iaras, bem 
como do Município de Pratânia, na qualidade de responsável soli-
dário, para se reunirem em ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA no 
dia 03 (três) de dezembro de 2019, terça feira, em primeira convo-
cação às 09:00 horas e em segunda convocação às 09:30 horas no 
prédio da Prefeitura Municipal de Avaré e sede da Associação, na 
Praça Juca Novaes nº 1169, Centro, na cidade de Avaré-SP, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 01 – Discussão e 
aprovação da Ata da Assembléia Extraordinária do dia 19 de agos-
to de 2019; 02 – Discussão e aprovação do requerimento de renún-
cia do Cargo de Presidente do Conselho de Municípios da AMVA-
VE, firmado pelo atual Presidente para vigorar a partir do dia 01 de 
janeiro de 2020; 03 – Eleição da nova Diretoria que deverá tomar 
posse no dia 02 de janeiro de 2020; 04 - Discussão e aprovação do 
pedido de desligamento do quadro associativo, apresentado pelo 
Município de Anhembi; 05 - Discussão da situação financeira da 
AMVAVE, porquanto os Municípios Associados não estão quitando 
as contribuições e mensalidades aprovadas em Assembléia para 
o corrente exercício, o que acarreta desequilíbrio financeiro, im-
possibilitando a quitação das dívidas da Associação; 06 – Demais 
assuntos de interesse da AMVAVE. Nos termos do que dispõe o Ar-
tigo 15 e § 1º do Estatuto da AMVAVE, o “quorum” para instalação 
da Assembléia Extraordinária, em primeira convocação, é de 2/3 
do número de Membros do Conselho de Municípios Associados e 
maioria simples em Segunda Convocação, 30 minutos após. Nos 
termos do que dispõe o Artigo 15 e § 2º do Estatuto da AMVAVE, 
as deliberações da Assembléia serão tomadas por maioria simples 
dos presentes. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi 
lavrado o presente Edital, que vai afixado no local de costume no 
átrio da Prefeitura Municipal de Avaré, publicado pela imprensa 
oficial do Município de Avaré, bem como, protocolado na sede de 
cada Município Associado, para fins de direito e efeitos legais. Ava-
ré-SP, 07 de novembro de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Presidente do Conselho de Municípios da AMVAVE

A M V A V E 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE VERDE
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SOLIDARIEDADE
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ESPORTES

Interessados podem 
confirmar participação até 
28 de dezembro no site 
runnerbrasil.com.br

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME) informa que estão abertas as inscrições 
para a 74ª Corrida “Elias de Almeida Ward”. 

Uma das mais antigas do interior paulista, a com-
petição leva hoje o nome de seu idealizador que 
morreu em 2013 e a organizou com o antigo nome 
de Corrida de São Silvestre entre 1946 e 2012. 

Conforme a tradição, a prova de pedestrianis-
mo acontece no dia 31 de dezembro. A largada 
será às 18 horas na Concha Acústica. 

Os interessados podem competir nas provas de 
5 Km e 10 Km. As categorias englobam esportistas 
de 16 a mais de 60 anos, tanto masculino quanto 
feminino. Há ainda a categoria Avareense para as 
duas provas. 

O percurso inclui as ruas Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul e Pará, além da avenida Major Rangel. 

Atividade é voltada para 
crianças a partir de 10 anos; 
matrículas podem ser feitas 
no próprio local 

Desde setembro, a Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer (SEME) mantém uma escolinha de 
futebol no campo do Paineiras. 

O treinamento é voltado para crianças do 
Jardim Paineiras e adjacências, a partir dos 10 
anos de idade. As aulas acontecem às segundas, 

Tradicional corrida de final de ano 
está com inscrições abertas

Inscrição 
As inscrições podem ser feitas até 28 de de-

zembro no site runnerbrasil.com.br. O valor é R$ 
45, mais a taxa do site. 

Todos os inscritos vão receber camiseta e me-

dalha de participação. Os kits poderão ser retirados 
a partir das 14 horas no dia da corrida. 

Os cinco primeiros colocados de cada catego-
ria vão ganhar troféus. Não haverá premiação em 
dinheiro. 

 

 

Confira o horário de funcionamento da 
escolinha de futebol no Paineiras 

terças, quartas e sextas, às 8 horas. No perío-
do da tarde, as atividades coordenadas pelo 
professor Odair Felício têm início às 14 horas. 
Interessados podem fazer a matrícula com o 
próprio técnico. 

A SEME mantém ainda as escolinhas no cam-
po do Fluminense, coordenadas pelo professor 
Nenê Rocha, e também no campo da Vila Jar-
dim, com o professor Marquinhos.

A pasta informa ainda que deve iniciar em 
breve a escolinha de futebol no Campo Muni-
cipal, que será o principal núcleo dessa moda-
lidade.
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INCLUSÃO

Evento aberto ao público 
acontece na terça, 19,
às 19 horas, no Centro Cultural  

Inclusão é a tendência. Sob essa temática, a 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SMDPD) realiza na terça-feira, 19, mais 
uma edição do Moda Eficiente, desfile adaptado 
para pessoas com deficiência. 

Aberta ao público, a apresentação tem início 
às 19 horas no Auditório Elias de Almeida Ward, 
no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”. Além da 
proposta inclusiva, o objetivo é fomentar o olhar 
da indústria para essa comunidade. 

Em outubro, um grupo assistido pela SMDPD 
já havia participado do Desfile de Moda Inclusiva 
organizado pela Prefeitura de Bauru. 

Serviço 
O Centro Cultural fica na Rua Ceará, nº 1507. 

Outras informações podem ser obtidas pelo pelo 
e-mail smdpd@avare.sp.gov.br ou pelo telefone 
(14) 3732-8844. 

Secretaria promove desfile de moda 
voltado para pessoas com deficiência 

Interessados devem entrar em contato 
até sexta-feira, 22 de novembro

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré comu-
nica aos veículos de mídia e profissionais de imprensa 
que o credenciamento para a cobertura da 51ª Expo-
sição Municipal Agropecuária de Avaré (Emapa) vai até 
sexta-feira, 22, nas seguintes condições:

1 – As solicitações deverão ser feitas individual-
mente, ou seja, cada profissional deverá solicitar seu 
credenciamento, sendo vedado o credenciamento 
“genérico” contendo apenas o nome do veículo;

2 – Os pedidos devem indicar: nome do pro-
fissional, e-mail, nome do veículo representado, 
CNPJ e telefone para contato. As informações 
deverão ser enviadas no e-mail da Secretaria de 
Comunicação (comunicacao@avare.sp.gov.br);

COMUNICADO
Imprensa: saiba como fazer o credenciamento para a 51ª Emapa

3 – Repórter ou Fotógrafo Freelancer: será ne-
cessário fazer a solicitação de credenciamento 
através de um veículo de imprensa. Todas solicita-
ções serão checadas junto ao veículo indicado.

Atenção
A credencial concedida dará acesso ao backs-

tage dos shows (área mista), aos camarins dos ar-
tistas (se autorizado pela produção do artista) e ao 
setor vip do evento (camarotes, boate e adminis-
tração). Caso ocorram, as alterações de acesso se-
rão devidamente comunicadas.

Importante
Blogs, Portais, Jornais Impressos e Revistas: En-

caminhar as informações com plano de cobertura 
do evento (se disponível).

Freelancer: Todos os credenciados deverão re-
presentar algum veículo em atividade, formalmen-

te registrado.
Fotógrafos: Só serão aceitos fotógrafos com 

câmeras SLR. Câmeras que não possuem lentes 
intercambiáveis não serão permitidas no backs-
tage e camarim.

Rádios: Apresentar plano de cobertura (se 
disponível). Qualquer ação ao vivo deverá ser in-
formada a esta Secretaria.

Filmagem: Não será permitida qualquer grava-
ção em vídeo do evento com finalidade comercial 
(emissoras de televisão, web, TVs, youtubers) sem 
autorização prévia da Secretaria de Comunicação  
que, se autorizado, orientará os procedimentos e 
conteúdo cujo registro será permitido.

As solicitações deferidas serão comunicadas 
a cada veículo e posteriormente publicadas para 
conhecimento público.
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Evento levou 
aproximadamente 
1500 pessoas ao 
Largo São João

O trabalho pedagógico desenvol-
vido ao longo do ano nas escolas de 
educação infantil e creches munici-
pais foi tema da 2ª Mostra de Edu-
cação Infantil realizada na manhã de 
sábado, 8, no Largo São João. 

Além da exposição de materiais e 
brinquedos feitos em conjunto por 

EDUCAÇÃO

Mostra reúne trabalho desenvolvido 
por alunos da rede municipal 

professores, auxiliares de Desenvolvi-
mento Infantil e alunos, a programa-
ção contou com a apresentação de 
danças e encenações teatrais. 

Familiares se emocionaram com 
os números ensaiados pelos educa-
dores. Além de ser o centro das aten-
ções, a criançada também se divertiu 
com a distribuição de pipoca e algo-
dão-doce.  

Cerca de 1500 pessoas visitaram 
a exposição, incluindo pais e popu-
lação. A edição mobilizou aproxima-
damente 33 unidades de ensino. O 
balanço é da Secretaria Municipal de 
Educação, organizadora do evento. 
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CULTURA

Mayara Luvizon recebeu a 
coroa; Vitória Lemos Luana 
Soares são a 1ª e 2ª princesas, 
respectivamente

A jovem Mayara Luvizon foi escolhida a Rainha 
da Emapa 2019. Vitória Lemos e Luana Soares fo-
ram eleitas a 1ª e a 2ª Princesa, respectivamente.  

O concurso foi realizado na sexta-feira, 8. Doze 
candidatas disputaram o pleito promovido pela 
Secretaria Municipal de Cultura. 

Nayana Pires, vencedora no ano passado, pas-
sou a faixa para a nova rainha. Já o prefeito fez a 
entrega para a 1ª Princesa. A 2ª Princesa, por sua 
vez, recebeu a faixa das mãos de Aline Rosolen, 
presidente do júri. 

As eleitas são destaque na Exposição Municipal 
Agropecuária e Industrial de Avaré, conhecida po-
pularmente como Emapa, que acontece entre 29 
de novembro e 8 de dezembro. 

Aberto ao público, o evento completa 51 anos 
em 2019. A 9ª edição da Fest Country acontece si-

Conheça as vencedoras do
concurso Rainha da Emapa  

multaneamente à feira cinquentenária.   
Premiação 

O Centro Universitário Sudoeste Paulista (Uni-

FSP) vai contemplar a Rainha com uma bolsa de 
estudos integral. Já a 1ª Princesa receberá descon-
to de 50% e a 2ª Princesa ganhou bolsa de 25%.

Aberto ao público, evento 
com apoio da Prefeitura de 
Avaré tem início às 18h30 no 
Largo São João

O II Encontro de Bandas é atração nesta sex-
ta-feira, 15, feriado da Proclamação da República, 
em Avaré. 

O evento aberto ao público tem início às 18h30 
no Largo São João. Em seguida, grupos e fanfarras 

Encontro de bandas e fanfarras
é atração neste feriado

da cidade e da região vão desfilar pela Rua Rio de 
Janeiro em direção à praça situada no centro da 
cidade.  

A Fanfarra Fênix, a Banda Marcial Municipal de 
Avaré, a Banda Municipal de Piratininga e a Banda 
Municipal de Piraju, entre outras, já confirmaram 
presença. 

Organizado por José Henrique Gomes Ribeiro, 
Luiz Antônio Gomes Ribeiro e Cristiano Oliveira, o 
II Encontro de Bandas tem apoio da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, através da Secretaria 
Municipal da Cultura.  
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PORTARIAS

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/19 – PROCESSO Nº. 326/19

EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de CEDRAFLON, 
FLETOP E SOLOSITE para suprir as necessidades dos pacientes 
de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 25 de novembro de 2.019 das 10 ho-
ras até 05 de dezembro de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de dezembro de 2.019 às 08h30min
Início da Sessão: 05 de dezembro de 2.019 às 10h30 min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bll.org.br – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 2.019 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/19 – PROCESSO Nº 323/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mar-
mitas para o CAPS II, Residência Terapêutica, DST/Ambulatório, 
Vigilância Epidemiológica e Sanitária, conforme edital.
Data de Encerramento: 03 de dezembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de dezembro de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 139/19 – PROCESSO Nº. 324/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
salva-vidas para o Camping e Balneário Costa Azul.
Data de Encerramento: 28 de novembro de 2.019 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de novembro 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, 14 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 140/19 – PROCESSO Nº. 325/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
tecnologia educacional para escolas de ensino infantil.
Data de Encerramento: 04 de dezembro de 2.019 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de dezembro 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, 14 de novembro de 2.019 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Mu-
nicipal 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 empre-
sa R.N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – ME, 
responsável pelo registro de preços para eventual aquisição 
de toners para Impressora Laser Monocromática Samsumg 
Xpress M2835DW, Cartuchos de toner para 3000 páginas na 
cor preta, para impressoras da Unidade de Saúde da Família, 
relativa ao Pregão Eletrônico n° 077/19 – Processo n° 280/19. 
Homologado em: 12/11/2.019.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Servi-
ços da Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI 
da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
JOSÉ MARIA ALVES DE AGUIAR, responsável pela aquisição 
de bebedouro industrial 50 litros coluna, relativa ao Pregão 
Eletrônico n° 078/19 – Processo n° 281/19. Homologado em: 
14/11/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 129/19 – Processo nº. 306/19

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 129/19 à empresa UA 
GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFI-
COS EIRELI EPP, objetivando o Registro de preços para eventual 
contratação futura de empresa para confecção de faixas, lonas, 
banners, adesivos e outros materiais em impressão digital, confor-
me edital. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de novem-
bro de 2.019 – Carla Cristina Massaro Flores – Secretária Municipal 
de Comunicação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 037/19 – Processo nº. 317/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à MAMED COMERCIAL 
LTDA EPP, com valor total de R$ 79.812,90 (Setenta e nove mil, 
oitocentos e doze reais e noventa centavos), objetivando o forne-
cimento emergencial de medicamentos para atender pacientes do 
Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de novem-
bro de 2.019 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 027/19 – Processo nº. 287/19

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à NAVE BALADA PRO-
DUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, no valor global de R$ 400.000,00 
(Quatrocentos mil reais), objetivando a realização de show artístico 
musical da dupla sertaneja ZÉ NETO E CRISTIANO, no dia 05 de 
dezembro de 2.019, na 51ª EMAPA, com fulcro no artigo 25 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 
de novembro de 2.019 – Diego Beraldo – Secretário Municipal da 
Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 077/19 – Processo n° 280/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: R. N. BALTAZAR – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de toners para 
Impressora Laser Monocromática Samsumg Xpress M2835DW, 
Cartuchos de toner para 3000 páginas na cor preta, para impresso-
ras da Unidade de Saúde da Família
Valor Global: R$ 1.698,90 (Hum mil seiscentos e noventa e oito 
reais e noventa centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 12/11/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 037/19 – Processo nº. 317/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAMED COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de emergencial de medicamentos para atender 
pacientes do Pronto Socorro Municipal, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 79.812,90 (Setenta e nove mil, oitocentos e doze 
reais e noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 08/11/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 027/19 – Processo nº. 
287/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NAVE BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical da dupla sertaneja ZÉ NETO E CRISTIANO, no dia 05 de 
dezembro de 2.019, na 51ª EMAPA, conforme solicitação da Secre-
taria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/11/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 078/19 – Processo n° 281/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ MARIA ALVES DE AGUIAR
Objeto: Aquisição de bebedouro industrial 50 litros coluna
Valor Global: R$ 3.640,00 (Três mil, seiscentos e quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/11/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 129/19 – Processo nº. 306/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS GRÁFICOS EIRELI EPP

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para confecção de faixas, lonas, banners, adesivos e outros 
materiais em impressão digital, conforme edital.
Valor: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/11/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PRESENCIAL 
Nº 135/18 – PROCESSO Nº 428/18 (Contrato nº 514/18), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI EPP, objetivando a prestação de 
serviços de transporte, tratamento adequado e destinação final dos 
resíduos de serviço de saúde e carcaças de animais mortos de 
pequeno porte conforme RDC (resolução de diretoria colegiada) na 
cidade de Avaré, com prorrogação de prazo até 11 de novembro de 
2.020, no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ju-
désio Borges – Secretário Municipal do Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO N° 083/19 – PROCESSO N° 289/19, objeto aquisição de pla-
cas de sinalização para biblioteca inclusiva “Jairo Amorim”, confor-
me solicitação da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte, da Lei 
nº8.666/93, c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revo-
gada em 14/11/2.019. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.
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A prevenção de acidentes com eletricidade será 
discutida na quarta-feira, 27, às 9 horas, no auditó-
rio da Secretaria Municipal da Saúde. 

Promovido pelo Centro de Referência em Saú-
de do Trabalhador (Cerest), o evento acontece no 
Dia D da Campanha #Eletricidade Mata. As estatís-
ticas indicam que o número de mortes causadas 
por acidentes com eletricidade vem aumentando. 

A atividade é direcionada a agricultores, eletri-
cistas, profissionais de Telecomunicações, pedrei-
ros, pintores, podadores, trabalhadores dos setores 
públicos e privados e população em geral.

Na ocasião, integrantes do Corpo de Bombeiros 
e da CPFL Energia vão abordar o tema e falar sobre 
as principais medidas preventivas. 

O auditório fica na Avenida Prefeito Misael Eu-
phrasio Leal, nº 999. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 3732-7811. 

A campanha desenvolvida em cidades de todo 
o estado tem o apoio do Cerest, CPFL Energia, Se-
cretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros 
e Ministério Público do Trabalho. 

Evento aberto ao público 
discute prevenção de 
acidentes com eletricidade 

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 gerenciamento do Projeto “Viva o Largo 
São João”, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
propiciar lazer e cultura a munícipes e turistas.
Fornecedor: Bonaide Ruy de Oliveira
Empenho(s): 6992/2019
Valor: R$ 8.559,00
Avaré, 14 de novembro 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 aquisição de tilápias vivas, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para soltura no Lago “Bertha 
Bannwart” para realização de evento de lazer e turístico.
Fornecedor: Marcela Nogueira Leite
Empenho(s): 17297/19
Valor: R$ 27.000,00
Avaré, 14 de novembro 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 
pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de 
eventos no Dia das Crianças e Torneio de Pesca no Lago “Bertha 
Bannwart”.
Fornecedor: Maria Lucia Learidini Eireli ME
Empenho(s): 17889 e 17890/19
Valor: R$ 11.577,00
Avaré, 14 de novembro 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 
pagamentos por se tratar de locação de banheiros químicos, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de 
eventos esportivos.
Fornecedor: Maria Lucia Learidini Eireli ME
Empenho(s): 15749 e 18114/19
Valor: R$ 1.698,00
Avaré, 14 de novembro de 2019

Leonardo Pires Ripoli
Secretário Municipal de Esportes

SEC ADMINISTRAÇÃO
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EDUCAÇÃO

Modalidade é destinada 
a quem não teve acesso à 
educação na idade 
apropriada

A Secretaria Municipal de Educação deu início 
nesta terça-feira, 12, ao período de matrículas para 
o próximo semestre do programa gratuito Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA), uma oportunidade 
para quem quer iniciar ou concluir os ensinos Fun-
damental ou Médio. 

O EJA é uma modalidade destinada a jovens, 

Projeto desenvolvido pela Loja 
Maçônica Acácia tem apoio 
da Secretaria Municipal de 
Educação

Com apoio da Secretaria Municipal da Educa-
ção, a Loja Maçônica Acácia desenvolve semanal-
mente um projeto de judô que atende 23 alunos 
da EMEB “Moacyr Parise Correia”, localizada no po-
voado da Barra Grande. 

Educadores da unidade apontam que os resul-
tados positivos já são visíveis, uma vez que o es-
porte tem como pilares a disciplina, o respeito e o 
bem-estar. 

“O suporte para que as crianças participem é 
parte importante dos esforços para acesso à for-
mação suplementar. Apesar de ter foco no estu-
dante, ela acaba impactando positivamente a fa-
mília e, consequentemente, toda a comunidade”, 
avalia a secretária da Educação. 

O diretor Luís Henrique da Silva e a coordena-
dora pedagógica Elaine das Graças ressaltam que 
a prática diminuiu os conflitos entre alunos e ga-
rantiu uma significativa ampliação do senso de res-
ponsabilidade.

A primeira cerimônia de troca de faixas será 
no dia 11 de dezembro. “Vai marcar o fim des-

Aulas de judô melhoram rendimento 
de alunos da Barra Grande

ta primeira jornada que, certamente, formará 
dezenas de novos cidadãos para o bem de 
nossa querida cidade”, avalia m os educadores. 

Visita 
No último dia 2, sete crianças do projeto foram 

selecionadas para um evento na Academia Ishii Fi-

ght, na capital paulista. 
Na ocasião, elas foram recebidas e premia-

das pelo esportista Chiaki Ihii, primeiro medalhis-
ta olímpico do judô brasileiro (Monique, 1972), e 
por Vânia Ishii, que representou o Brasil nos Jogos 
Olímpicos de Sydney 2000 e Atenas 2004.

Educação para Jovens e Adultos está com inscrições abertas
adultos e idosos que não tiveram acesso à educa-
ção na escola convencional na idade apropriada. 

As matrículas podem ser efetivadas nas secre-
tarias das três unidades escolares que disponibili-
zam o EJA: EMEB “Maria Theresa de Oliveira Pica-
lho” (Dondoca), EMEB “Flávio Nascimento” e EMEB 
“Fausto dos Santos Rodrigues”. 

Estão disponíveis vagas para cursar do 1º ao 
9º ano. O prazo para as matrículas prossegue en-
quanto houver vagas.

Serviço
A Secretaria Municipal de Educação fica na Rua 

Pernambuco, nº 1.065. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 3711-2211.




