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OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE 
MUROS DE ARRIMO NO CAMARGO
ENTRAM EM NOVA FASE

Novo equipamento vai 
auxiliar na manutenção 
da iluminação pública

GESTÃO



LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 29 de ABRIL de 2019

INDICAÇÕES
Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-atendendo ao pedido de munícipe, para que através do setor competente, seja 
estudado medidas para melhorar o fluxo de trânsito no centro da cidade, princi-
palmente em finais de semana, quando a cidade recebe um número maior de 
veículos, da cidade e região, dificultando o acesso ao comércio.
-para que através do setor competente, sejam providenciadas melhorias no leito 
carroçável da estrada de acesso à Colônia da Apcef (Associação de Pessoal da 
Caixa Econômica Federal), com a utilização de fresa de asfalto, bem como pro-
videnciar o serviço de tapa buracos no percurso asfaltado, cujas irregularidades 
estão causando transtornos aos usuários que por ali transitam.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, para que recupere o leito carroçável em toda 
a extensão da Avenida João Vitor de Maria.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no bueiro da Avenida 
Paranapanema próximo ao Lajão. Considerando que, o referido bueiro está 
com matos e com a chuva poderá surgir sérios problemas em razão do acú-
mulo de entulhos no local.
-por meio do setor competente, para que notifique o proprietário do passeio 
público na Avenida Paranapanema número 655, que está todo danificado, 
precisando de reparos. Considerando que, essa Vereadora foi procurada por 
munícipes que passam todos os dias pela calçada e reclamam do perigo 
que está à via.
-por meio do setor competente, para que seja instalado alambrado nos mu-
ros do Cemitério Municipal, para maior segurança. Considerando que, o Ce-
mitério tem sido alvo de vândalos que estão depredando e furtando vasos e 
imagens de bronze dos jazigos.
-por meio do setor competente, para que solucione o problema de Esgoto 
escoando a céu aberto na esquina da Rua Constantino Palesi/Bairro Plimec, 
pois os moradores que residem próximo ao local reclamam do mal cheiro 
vindo do referido da via e solicitam providências.
-por meio do setor competente, para que realize pavimentação asfáltica na 
Estrada que vai para o Golf.
-por meio do setor competente, para que realize a troca da lâmpada queima-
da na Rua Santa Madalena confluência com o Mercado Santa Cruz, pois os 
moradores circunvizinhos ao local, procuraram essa Vereadora reclamando 
que a via está muito escura.
-por meio do setor competente, para que providencie material de limpeza 
para a Unidade Básica de Saúde Dr. João Ortiz/Bairro Plimec. Considerando 
que, essa Vereadora foi ao Posto de Saúde e detectou a falta de material 
de limpeza, que está dificultando o trabalho dos funcionários e solicita pro-
vidências urgentes.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção na 
Praça João Valente/Vila Martins III.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no bueiro da Rua 
Allan Kardec/Bairro Brabância em frente ao número 1262. Considerando 
que, em época de chuva o referido bueiro fica entupido de matos, dificultan-
do o escoamento da água.
-por meio do setor competente, para que recupere o leito carroçável da Rua 
Antonio Gomes de Amorim/Vila Martins III. Considerando que, essa Verea-
dora esteve em visita ao bairro no dia 24 de abril e localizou muitos buracos 
na via e solicita reparos.
-por meio do setor competente, para que remova os entulhos depositados no 
passeio público da Rua Itaberá/Parque Jurumirim em frente aos números 292 e 
362, pois os pedestres estão sendo obrigados a andar pelo meio da rua.
-por meio do setor competente, providencie reparos na cobertura do Ponto 
de Ônibus na Rua João Manuel Fernandes/Bairro Camargo em frente ao nú-
mero 801, que está danificada. Considerando que, essa Vereadora recebeu 
reclamações dos munícipes e moradores que utilizam o referido ponto e são 
obrigados a ficarem a mercê das intempéries do tempo.
-por meio do setor competente, para que recupere toda a extensão do leito 
carroçável da Rua Nelson Evangelista/Bairro Camargo. Considerando que, 
essa Vereadora esteve no bairro verificando as necessidades dos moradores 
e deparou com muitos buracos na referida via e solicita providências.
-por meio do setor competente, para que tape um buraco existente na Rua 
Ozana Delgado/Bairro Plimec em frente ao número 152. Considerando que, 
o buraco está atrapalhando o transito da via.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
na esquina da Rua Professor Amorim/Vila Martins III, que existe um enorme 
buraco, pois os veículos passam em alta velocidade e com este buraco pode 
ocorrer sérios acidentes.
-por meio do setor competente, providencie a limpeza do passeio público 
que está coberto de mato na Rua Três Marias/Bairro Vera Cruz ao lado do 
número 320. Considerando que, moradores estão tendo dificuldades para 
transitar pela calçada em razão da falta de manutenção da via.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a 
Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno localizado na Rua Pro-
fessor Amorim/Vila Martins III, ao lado da 1ª Igreja Pentecostal Casa de Isra-
el, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie reparos no toldo existente na en-
trada da Unidade Básica de Saúde da Família Dr. João Ortiz/Bairro Plimec. 
Considerando que, no dia 24 de abril essa Vereadora esteve na Unidade de 

Saúde e os pacientes que aguardavam para serem atendidos solicitaram 
reparos na cobertura, porque quando chove se protegem em baixo do toldo.
-por meio do setor competente, para que remova os entulhos descartados 
indevidamente em volta da Vila Dignidade, que está dificultando a passagem 
dos moradores que transitam pelo local.

Jairo Alves de Azevedo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie 
com urgência a reparação dos buracos na Avenida Joselyr de Moura Bastos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a reparação dos buracos na calçada do passeio público da 
Rua Gabriel Carrosa, pois há buracos que estão impossibilitando a passa-
gem dos pedestres nesta via.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a reparação dos buracos em toda a extensão da Rua Três 
Corações, pois há buracos que estão impossibilitando a passagem na via.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor MILTON VONA aos 75 anos, ocorrido 
em Avaré, no dia 25 de abril docorrente, fato esse que causou grande cons-
ternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa 
benquista, pertencente que era à família aqui radicada, e que tenho gran-
de carinho e amizade com familiares. REQUEIRO mais que, do deliberado 
em Plenário seja cientificada a família, através dos seus filhos José Ricardo 
Vona e Ana Claudia Vona, na Rua Manoel Preto Cardoso, 299, no Bairro 
Brabância, Avaré/SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros senti-
mentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora JULIETA DE PAULA LIMA ROCHA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor DIRCEU DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANDERSON APARECIDO BAGATIM.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CESAR AUGUSTO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA CONCEIÇÃO FRANCISCO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DO CARMO GALHARDO PINHEIRO.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja 
oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, para através 
da secretaria competente, sejam tomadas providências em relação ao mora-
dor de rua que dorme todas as noites na porta do prédio situado na Rua Mi-
nas Gerais, nº 1523, sem a mínima condição de higiene, em total abandono, 
dependendo de uma orientação social.
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,  que seja 
oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre,  para através 
da secretaria competente, verificar a possibilidade de disponibilizar bancos 
no ESF Dr. Flavio Celso Negrão, sito na Rua Suzana Garcia Ferreira,399, na 
Vila Operária, local em que pessoas idosas, gestantes e demais pessoas, 
aguardam a entrega de medicamentos, bem como providenciar cobertura 
para aquele local, evitando que as pessoas fiquem expostas ao sol ou chuva.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr.Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
no sentido de informar através da secretaria competente, se existe uma data 
para início das obras de reforma dos banheiros públicos, especificamente do 
Largo S. João, o qual está em total abandono.
-para que seja oficiado a Polícia Militar do 53º BPM, na pessoa de seu Coman-
dante Sr. Tenente Coronel José Semensati Junior, extensivo a toda equipe com 
votos de parabenizações, pelo Projeto Escolinha da PM, trabalho que vem sen-
do desenvolvido em parceria com a secretaria da Educação, com o intuito de 
contribuir para a formação de cidadãos dignos e conscientes.

Sérgio Luiz Fernandes-Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que informe esta Casa e Leis, no prazo regimental de 15(quinze) dias, 
qual o prazo de vigência do contrato entre a prefeitura e a empresa Amêndo-
la & Amêndola Software, bem como encaminhe a cópia da notificação envia-
da à referida empresa acerca do cronograma de conversão e migração do 
sistema de software atual e o das empresas ganhadoras da licitação.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para que 
estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade no cruzamento 
da Avenida João Manuel Fernandes com a Rua Benedito Martins Rodrigues/
Bairro Camargo em frente ao Sacolão Machado.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do se-
tor competente, reitero o Requerimento nº 1269/2018 de 19 de novembro, 
que até o presente momento sem resposta, para que nos informe sobre os 
Quiosques do Bairro Vera Cruz, questionado por uma moradora do bairro, 
segue a mensagem enviada: Boa noite Adalgisa!” Sou ...moradora do Bairro 
Vera Cruz e muito grata a você por fiscalizar a cidade como tem feito. Então 
gostaria que você viesse aqui no Vera Crua na Avenida Espanha esquina 
com a Creche Jandira Pereira que tem um quiosque da Prefeitura de uso 
comunitário dos moradores e também das crianças da Creche. Problema: 
alguns desocupados tomaram conta e pasme, estão morando lá e inclusive 
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fazendo churrasco lá. Já liguei na Ouvidoria e ninguém responde.” Conside-
rando que, mediante esta mensagem da moradora, essa Vereadora foi até 
ao local e constatou a presença de vários homens, às 1500 horas do dia 
14/11/2018, sentados em um sofá e falando muito alto. Conversando com 
vários moradores próximos ao local, eles disseram que à noite é uma gritaria, 
eles bebem e falam palavrões...
Depoimento de uma moradora: “Estou com muito medo, porque minha filha 
de 13 anos leva o pequeno na Creche e quando ela passa, eles mexem 
com ela.” Considerando à gravidade da situação questiono: Foi autorizado 
pelo Poder Público, a moradia destas pessoas no quiosque? Quais provi-
dências serão tomadas antes que aconteça alguma coisa com os moradores 
e crianças que passam pelo local? Requeiro que essa situação seja verifi-
cada o mais rápido possível, pelo bem dos moradores circunvizinhos, que 
não aquentam mais essa situação num Patrimônio Público, que deverá se 
preservado. Vídeo apresentado por essa Vereadora na Palavra Livre do dia 
19/11/218, do quiosque os homens no local.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,  Concessionária 
Osastur e/ou Rápido Luxo Campinas e responsável pelo Transporte Coleti-
vo Urbano do Município de Avaré, apresente à esta Casa de leis dentro do 
prazo regimental vigente, as seguintes informações: 1.Nome da proprietária 
dos ônibus que integram a frota desta Empresa em Avaré (oficial, ainda que 
alienados), 2.Número de ônibus que integram atualmente a frota desta Em-
presa,  3.Placas, ano de fabricação e número de cadastro patrimonial des-
ses veículos, 4.Relatar individualmente: data de licenciamento, faixa do IPVA 
correspondente e prêmio tarifário (R$) do DPVAT em caso de acidentes, de 
todos os veículos que integram a frota da Empresa, 5. Nome dos moto-
ristas registrados pela Empresa, número da Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria e cópia de certificado ou outro documento similar emitido por ór-
gão competente atestando a necessária aptidão co condutor para este tipo 
de Transporte Urbano de Passageiros, 6.Dentro das exigências contidas na 
Portaria 945 MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, apresentar cópia do 
certificado digital e exame toxicológico enviado para o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados instituído pela Lei nº 4923 de 23/12/1965 de 
todos os motoristas de ônibus registrados e exercendo atividade profissional 
dentro desta Concessionária no Município de Avaré nos últimos seis meses 
com o código 782410, conforme CBO – Classificação Brasileira de Ocupa-
ção. Considerando que, estas informações são de suma importância para 
que tenhamos em mãos, dados que nos ajude cobrar de quem é de direito 
uma melhora e melhor segurança no transporte circular municipal, principal-
mente na linha Avaré/Camping, que muitos avareenses estão reclamando, 
antes que aconteça alguma tragédia.
-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 sobre o trabalho da Vigilância Sanitária 
nos órgãos públicos do nosso Município. Está sendo realizada fiscalização 
nos órgãos públicos do Município de Avaré, para que haja Controle da Den-
gue? Como está sendo feito o Controle da Vigilância Sanitária na EMAPA, 
em relação ao Controle da Dengue? Considerando que, essa Vereadora 
esteve na EMAPA no dia 23 de abril, junto com o Vereador Flávio Zandoná 
e encontramos pneu com água suja e detritos expostos no chão causando 
muita preocupação em relação à Saúde dos avareenses (conforme foto em 
anexo, apresentado na palavra livre do das 29 de abril pela Vereadora Pro-
fessora Adalgisa Ward).
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avarée Secretário 
Municipal da Saúde, para que nos informe, quais medidas serão tomadas 
para resolver os problemas encontrados na Unidade Básica de Saúde da 
Família – USF Dr. João Ortiz, com atendimento mensal de mais ou menos 
450 pacientes, a USF está com sérios problemas por falta de manutenção 
e falta de equipamentos básicos para atendimento médico. Segue fotos em 
anexo: - Problema de infiltração nas salas, - Não tem consultório Odontológi-
co - a sala está sendo utilizada com o material da Vigilância Sanitária, - Não 
tem aparelho de pressão,- Banheiro sem cano de chuveiro,- Sem ventilador, 
- Portas sem fechar - sem trinco, - Torneira estragada, - Fios soltos, - Um 
Médico Clínico geral para atender um grande número de pacientes, - Não 
tem internet,  - Não um relógio de ponto para controle de entrada e saí-
da dos funcionários - as funcionários improvisaram comprando um livro de 
ponto, - Não tem produto de limpeza, - Aparelho de inalação não pode ser 
usado, porque pega fogo na instalação, - Não tem inalador, - Problema na 
descarga - Extintor vencido em agosto de 2017, -Falta material de escritório, 
-Vazamento de água, - Cadeiras rasgadas sem proteção, -  Falta balança, - 
Falta fita HGT, - Não tem remédio emergencial - para dor, - Linha de sutura, 
- Não tem bota para limpeza - funcionárias podem se contaminar, - Quando 
chove alaga o posto, - Toldo na parte externa – arrebentado. Considerando 
que, essa Vereadora esteve na Unidade Básica de Saúde da Família no dia 
24 de abril na quarta-feira, conversou com a Médica Clinico Geral, funcioná-
rios e Agentes Comunitários e tomou ciência das necessidades do posto e 
solicita providências imediatas para o bem dos moradores do Bairro Plimec 
e Bairros vizinhos, que recebem atendimento no local. Detectei funcionários 
comprometidos, mas sem condições técnicas de trabalho. Considerando 
que, é preciso atendimento com qualidade e humanizado, portanto é preciso 
proporcionar condições de trabalho para os profissionais da Saúde.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado ao  Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine,  ao Secretário Municipal da Cultura, Sr. Diego Beraldo, 
que o mesmo envie a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15(quinze) 
dias, os seguintes documentos em relação aos gastos com a EMAPA 2018: - 
Extrato bancário da c/c 300040-0 do Banco do Brasil/Avaré referente ao mês 
de dezembro de 2018 - Cópia do protocolo de envio e relatório do DAC – De-
partamento de Análise e Conferência da prestação de contas do evento em 
questão - Cópia do contrato dos shows com os cantores Henrique e Juliano, 
Gustavo Lima e Marília Mendonça.

-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao presidente da 
Fecomerciários do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Motta, que no último 
dia 26 de abril inaugurou o moderno Centro de Convenções com 10 salas 
e capacidade para atender mais de 1.000 pessoas no Complexo de Lazer 
dos Comerciários, na margem da Represa de Jurumirim. Na oportunidade a 
Fecomerciários deu posse a sua nova diretoria.
-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao presidente da Fe-
deração Paulista de Karatê, José Carlos Gomes de Oliveira  pela realização 
da 5ª ETAPA – Avaré do Campeonato Paulista 2019. Os votos são estendi-
dos para o sensei Clodoaldo da Silva e seus alunos que conquistaram várias 
medalhas e classificações para as próximas etapas.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, com cópia ao Secretário de Saúde, Ros-
lindo Wilson Machado, por meio do setor competente, para que informe a esta 
Casa de Leis se a viagem realizada pelo Secretário e sua esposa, para Brasília, 
no mês de abril, foi por custeio próprio ou subsidiado com valores do município.
-que seja oficiado que seja oficiado ao  Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, para que determine,  ao Secretário Municipal da Cultura, Sr. 
Diego Beraldo, que o mesmo envie a esta Casa de Leis, no prazo regimental 
de 15(quinze) dias, a prestação de contas de todos os eventos realizados por 
esta Secretaria do dia 01/01/2018 até a presente data, incluindo as cópias 
dos protocolos e relatórios do DAC – Departamento de Análise e Conferência 
de todas as prestações de contas.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no sentido de, em caráter 
de urgência, SOLICITAR REPAROS EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA 
CORONEL JOÃO CRUZ, EM FRENTE AO NÚMERO 1231, tendo em vista 
existir um vazamento de água, pequeno e contínuo, de difícil percepção, 
saindo por baixo do asfalto direto para guia da sarjeta, descendo e caindo no 
córrego próximo ao Horto Florestal.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de urgência, 
REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR 
DE BARROS PRÓXIMO A RUA LUIZ CARLOS MONTE BUGNOLI CHAIM, 
NO BAIRRO VILA OPERÁRIA, tendo em vista que o serviço de manutenção 
realizado no local apresentou defeito. Segue foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré no sentido de informar se é possível REALIZAR A 
SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA NA RUA MOACIR SILVEIRA, NO BAIRRO 
BRABÂNCIA, PRÓXIMO AO NÚMERO 88, tendo em vista que a lâmpada 
existente no local apresenta-se com baixa luminosidade quando comparada 
com as demais lâmpadas da rua, e em frente ao poste existe uma área verde 
com arvores e arbustos, deixando o local com baixa segurança aos usuários.
-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES AO 
SENHOR RICARDO VICENTE DA SILVA PELA INICIATIVA, DEDICAÇÃO, ES-
FORÇO E ORGANIZAÇÃO DO PRIMEIRO EVENTO DE BARRA DE ACCESS 
EM NOSSO MUNICÍPIO, ocorrida nos dias 27 e 28 de abril de 2019, na Praça da 
Concha Acústica, onde 16 aplicadores deslocaram-se até nosso município e rea-
lizaram em 146 pessoas, gratuitamente, mini-sessões de 20 minutos de Barra de 
Access. O referido evento foi similar ao desenvolvido no Parque do Ibirapuera em 
São Paulo, e é uma forma de apagar vozes internas, crenças limitantes, bloqueios e 
outros comandos inconscientes que levam a pessoa a ter pensamentos e compor-
tamentos negativos. Um grande auxílio na prevenção ao Suicídio.
-REQUEIRO que seja oficiado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, no sentido de informar se é possível A LIBERAÇÃO/AMPLIA-
ÇÃO DOS CANAIS ABERTOS NA CIDADE DE AVARÉ/SP, ESPECIFICAMEN-
TE OS QUE SEGUE (PELA ORDEM DE INTERESSE): 01- TV CANÇÃO 
NOVA (REDE) 02- REDE SÉCULO 21 (REDE) 03- RECORD NEWS 
(RECORD NEWS) 04- TV GAZETA (REDE GAZETA) 05- TV CAMARA (TV 
CAMARA) 06- TV ASSEMBLEIA SP (REDE) 07-  TV SENADO 08-
REDE FAMÍLIA (REDE FAMÍLIA) 09 TV UNESP (TV BRASIL) 10-RIT (REDE) 
11- IDEAL TV (IDEAL TV). Informo que as cidades vizinhas de Campi-
nas, Bauru e Botucatu já possuem os referidos canais abertos, e sendo nossa 
renda per capta inferior comparada aos municípios mencionados, acredito que 
necessitamos tanto quanto dos referidos canais abertos, vindo a ofertar aos nos-
sos munícipes maiores opções de canais televisivos abertos.

Antonio Angelo Cicirrelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine aos setores de Contabilidade e Tesouraria que encami-
nhem a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15(quinze) dias, extrato 
bancário da conta corrente nº 0066720086, agência 0286, da Caixa Econô-
mica Federal, do período de 01/01/2018 a 31/12/2018, bem como a relação 
de todos os restos a pagar vinculados à mesma conta.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que encaminhe, se possível, a esta Casa de Leis, projeto de lei a fim de 
que sejam implantadas em Avaré políticas públicas em relação ao combate 
suicídio, nos moldes da Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que encaminhe a esta Casa de Leis relatório de todos os imóveis do 
município frutos de Dação em Pagamento.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiada a Companhia Ambiental do Estado de S. Paulo (CETESB), 
providências dentro dos critérios técnicos adequados, coleta e análise da 
qualidade da água da represa, nas proximidades do Camping, Costa Azul e 
empreendimentos comerciais existentes naquela localidade.
-que seja oficiada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de S. 
Paulo (SABESP), unidade de Avaré, sita na Rua Anacleto Pires, 1655, no 
sentido de convidar o Sr. Jorge Narciso de Matos Junior, Gerente de Divisão 
de Avaré, a comparecer em sessão ordinária a ser agendada para esclarecer 
assuntos relacionados a água destinada ao consumo   dos munícipes de 
nossa cidade.
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-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 a equipe de Futsal de Avaré que esta disputando 
o Campeonato da SBT, o último jogo ocorreu em Pratânia. Mais um Campe-
onato que Avaré esta sendo representado por esse Atletas.
-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 a equipe Moleque Travesso Futsal de Avaré os 
quais foram campeões na cidade de Taquarituba. Mais uma vez essa equipe 
representando a nossa Cidade de Avaré.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja convocado o Secretário Municipal de Planejamento e Transporte, 
Sr. Alexandre Leal Nigro para que compareça à Sessão Ordinária do dia 
06/05/2019 às 19horas a fim de explanar acerca do planejamento do tráfego 
do município.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora CLAUDIA CORREA DA SILVA ZANETTE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor RAUL NATAL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JACIR LEME DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor LUIZ CASTANHEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora NEUZA MARTINES TESSUTTI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/2019 – Processo 
08/2019, para a empresa LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOM-
BARINI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.886.045/0001-66, com 
sede na Rua Pernambuco, nº 1647 – Braz I – Avaré/SP, no valor 
global estimado de até R$ 9.118,45 (nove mil, cento e dezoito re-
ais e quarenta e cinco centavos), a serem pagos de acordo com o 
efetivo fornecimento, objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de material de limpeza e higiene para a Câmara de 
Vereadores de Estância Turística de Avaré.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas al-
terações.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.30.22-09
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 25 de 
abril de 2019.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2019
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
Contratada: LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI - EPP
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
limpeza e higiene para a Câmara de Vereadores de Estância Tu-
rística de Avaré. 
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2019.
Valor Estimado: R$ 9.118,45 (nove mil, cento e dezoito reais e qua-
renta e cinco centavos). 
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas al-
terações.
Referente: Processo nº 08/2019 – Dispensa de Licitação 05/2019.
Data do ajuste: 26 de abril de 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.

CONVITE
  A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré 
convida os Senhores Vereadores, Associações de Bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, 
para Audiência Pública referente ao Projeto de Lei que regu-
lamenta as práticas esportivas recreativas e culturais eques-
tres, com a participação de animais das espécies equina e 
bovina.
Data:  08/05/2019  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/19 – PROCESSO Nº. 123/19

Objeto: Contratação de empresa ara realização de auditoria e pe-
rícia técnica em comportamento inesperado do sistema de gestão 
municipal, conforme edital.
Data de Encerramento: 24 de junho de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 24 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 Estân-
cia Turística de Avaré, 03 de maio de 2.019 – Érica Marin Henrique – Pre-
sidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.032/19 – PROCESSO Nº. 127/19
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: 07 de Maio de 2.019 das 10 horas até 
16 de Maio de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de Maio de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 16 de Maio de 2019 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, 03 de Maio de 2.019 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/19 – PROCESSO Nº. 125/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para locação, montagem e desmontagem de tendas e fecha-
mentos para eventos de toda a municipalidade.
Data de Encerramento: 20 de maio de 2.019 das 08h30min às 09 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de maio 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, 03 de maio de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 001/19 – Processo nº. 008/19

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 001/19 à empresa J. 
QUINTILIANO TEIXEIRA ME, no valor mensal de oferta de R$ 
1.250,00 (um mil, duzentos e cinqüenta reais), objetivando a con-
cessão, para uso e exploração, da Lanchonete e Conveniência do 
Horto Florestal. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de 
maio de 2.019 – Judésio Borges – Secretário Municipal de Meio 
Ambiente da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 001/19 – Processo nº. 008/19

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 001/19 à empresa J. 
QUINTILIANO TEIXEIRA ME, objetivando a concessão, para uso e ex-
ploração, da Lanchonete e Conveniência do Horto Florestal. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 03 de maio de 2.019 – Judésio Borges 
– Secretário Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde Estância Tu-
rística 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 empre-
sa MARCELO DE JESUS FRANCO ME, responsável pelo fornecimento 
de equipamentos para montagem de rack lógico para Unidade de Pronto 
Atendimento/Pronto Socorro, relativa ao Pregão Eletrônico n° 019/19 – 
Processo n° 070/19. Homologado em: 02/05/ 2.019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAÚDE EIRELI, responsável pelo registro de preços para 
eventual aquisição de frascos de aspiração para o Pronto Socorro/
Unidade de Pronto Atendimento, relativo ao Pregão Eletrônico n° 
024/19 – Processo n° 093/19. Homologado em 02/05/2.019.

CIRCULAR N º 14/2019-DG
Avaré, 02 de maio de 2.019.

LEMBRETE
Estará presente o Secretário Municipal de Planejamento e Trans-
porte, Sr. Alexandre Leal Nigro a fim de explanar acerca do 
planejamento do tráfego do município, nos termos do Requeri-
mento nº 467/2019, de autoria da Verª. Marialva Biazon e outros, 
aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
06/05/2019 - 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 06 de maio do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 14/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e 
dá outras providências (Residencial São Rogério IV)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 14/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
2. PROJETO DE LEI Nº 15/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, 
e dá outras providências (Residencial São Rogério III (c/SUBSTI-
TUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 15/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 29/04/2019, 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 36/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Revoga a Lei Municipal nº 1.764, de 25 de fevereiro de 2014 e, 
dá outras providências (doação p/ Indústria JSE Alimentos Ltda. 
- Cyberform)
Projeto de Lei nº 37/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a regulamentação de práticas esportivas recreativas 
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.
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JUSTIFICATIVAS

Valor Global: R$ 107.718,80 (cento e sete mil setecentos e dezoito 
reais e oitenta centavos)
Detentora: ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME (lotes 01, 02, 05 e 07)
Valor Global: R$ 32.676,20 (trinta e dois mil seiscentos e setenta e 
seis reais e vinte centavos)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de gêne-
ros alimentícios para os equipamentos da Semads.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 09/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 038/19 – Processo nº. 084/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de água 
mineral para a Vigilância Sanitária.
Valor Global: R$ 24.962,50 (vinte e quatro mil novecentos e ses-
senta e dois reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 15/04/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 050/19 – Processo nº. 109/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: JOICE ARIANA SCHIMIDT 32856716881
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de horti-
frutis para o Centro Social Urbano (CSU).
Valor: R$ 17.839,64 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais 
e sessenta e quatro centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 03/05/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE CARONA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 19/2017 para Registro de Pre-
ços – Contrato nº 130/2019
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA
Objeto: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estu-
dantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE)
Valor Global: R$ 228.912,00 (Duzentos e vinte e oito mil, novecen-
tos e doze reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/04/2.019

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 001/19 – Processo nº. 008/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J. QUINTILIANO TEIXEIRA ME
Objeto: Concessão, para uso e exploração, da Lanchonete e Con-
veniência do Horto Florestal.
Valor Mensal de Oferta: R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2.019.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 017/19 – Processo nº. 108/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NCL JUSDIGITAL PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS 
EIRELI EPP
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
fornecimento diário de recortes, via correio eletrônico ou website 
de boletim de publicações em nome do Município da Estância Tu-
rística de Avaré
Valor Global: R$ 600,00 (Seiscentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 007/19 – Processo nº. 118/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RONEIA FORTE CORREA ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical do GRUPO KATINGUELÊ no dia 12 de maio de 2.019, nas 
festividades em comemoração ao Dias das Mães, tradicionalmente 
realizada no Bairro Jardim – Praças das Mães em Avaré/SP, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal da Cultura
Valor Global: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n°019/19 – Processo n°070/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MARCELO DE JESUS FRANCO ME
Objeto: Aquisição de equipamentos para montagem de rack lógico 
para Unidade de Pronto Atendimento/Pronto Socorro
Valor Global: R$ 23.457,53 (Vinte e Três mil, quatrocentos e cin-
quenta e sete reais e cinquenta e três centavos) 
Data da Assinatura do Contrato:02/05/2.019

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 009/18 – PROCESSO N° 130/18 (Contrato n° 
161/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa TMK ENGENHARIA S.A, objetivando o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução 
de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q., guias e sarjetas e unida-
des de rampas de acessibilidade em algumas vias do município de 
Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência até 05 de junho 
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 
LICITAÇÃO Nº 057/14 – PROCESSO Nº 314/14 (Contrato nº 
301/14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os Senhores APARECIDO LEONARDO POMPEO e HERMÍNIA 
FERREIRA GUIMARÃES, objetivando a locação de imóvel na Rua 
Piauí, n° 1.077, para instalação do Departamento de Médico Pes-
soal – DEMEP, com prorrogação do prazo até 30 de abril de 2.020, 
no valor global de R$ 22.525,08 (Vinte e dois mil, quinhentos e vinte 
e cinco reais e oito centavos). Diego Beraldo – Secretário Municipal 
da Cultura da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 031/17 – PROCESSO Nº 086/17 (Contrato nº 143/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa IGO DE OLIVEIRA BRITO 36430762823, objetivando a 
prestação de serviços de aulas de dança infantil, juvenil e melhor 
idade nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”, com prorrogação do 
prazo até 02 de maio de 2.020, no valor global de R$ 14.400,00 
(Quatorze mil e quatrocentos reais). Diego Beraldo – Secretário 
Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade do PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 022/19, PROCESSO N° 088/19, que tem por objeto o 
registro de preço para futura aquisição de equipamentos para ma-
nuseio de materiais e transporte de caixas e volumes para uso no 
Almoxarifado da Saúde, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte, da Lei nº8.666/93, c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 02/05/2.019. Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 034/19 – PROCESSO Nº. 080/19, objetivando a contratação de 
empresa especializada para dedetização do Cemitério Municipal, con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Sú-
mula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 29/04/2.019. 
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.

NOTIFICAÇÃO Nº 068/19
À Empresa SANTOS & MAYER LTDA EPP

Ref. Pregão Presencial n° 067/16 – Processo n° 200/16 – Contrato nº 212/16
Considerando a Comunicação Interna nº 517219, enviada pelo De-
partamento de Tecnologia da Informação, onde informa que reali-
zou diversas tentativas de contato com a referida empresa, para a 
realização de reparos no computador Positivo série 1AF10FR8Q, 
que se encontra com o HD danificado, mas não obteve resposta.
Fica a empresa SANTOS & MAYER LTDA EPP, NOTIFICADA para que 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta, providencie a regulari-
zação da situação supracitada, sob pena das medidas cabíveis previstas 
em contrato, cabendo até mesmo aplicação de pena em pecúnia.

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviço de monitoramento 
de alarmes, tal quebra de ordem se faz necessária para segurança 
nos prédios da Secretaria Municipal da Educação.
Fornecedor: Autossocorro Max Ltda Epp.
Empenho(s): 4309/2018
Valor: R$ 142,50
Avaré, 03 de Maio de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA as empresas MERCADO ABAVIL LTDA 
ME (lotes 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) e ZUB 
DISTRIBUIDORA LTDA ME (lotes 01, 02, 05 e 07), objetivando o 
registro de preços para eventual aquisição futura de gêneros ali-
mentícios para os equipamentos da Semads, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 008/19 – Processo nº. 020/19. Homologado em: 
09/04/2019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 MA-
RIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de água mineral para a Vigilância 
Sanitária, relativa ao Pregão Presencial nº. 038/19 – Processo nº. 
084/19. Homologado em: 15/04/2019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SER-
VIÇOS LTDA EIRELI objetivando a contratação de empresa para 
desenvolvimento de layout e confecção de placas e banners para 
identificação da nova Unidade de Pronto Atendimento, relativa ao 
Pregão Presencial nº. 047/19 – Processo nº. 104/19 - Homologado 
em: 29/04/2019.

Pregão Presencial nº. 050/19 – Processo nº. 109/19
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 050/19 à empresa JOI-
CE ARIANA SCHIMIDT 32856716881, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de hortifrutis para o Centro 
Social Urbano (CSU). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 
de maio de 2.019 – Leonardo Pires Ripoli – Secretário Municipal de 
Esportes da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 017/19 – Processo nº. 108/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a NCL JUSDIGITAL PU-
BLICAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI EPP, com valor total de R$ 
600,00 (Seiscentos reais), objetivando a prestação de serviços de 
fornecimento diário de recortes, via correio eletrônico ou website de 
boletim de publicações em nome do Município da Estância Turísti-
ca de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 22 de abril de 2.019 – Joselyr 
Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 007/19 – Processo nº. 118/19

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à RONEIA FORTE 
CORREA ME, no valor global de R$ 19.500,00 (Dezenove mil e 
quinhentos reais), objetivando a realização de show artístico mu-
sical do GRUPO KATINGUELÊ no dia 12 de maio de 2.019, nas 
festividades em comemoração ao Dias das Mães, tradicionalmente 
realizada no Bairro Jardim – Praças das Mães em Avaré/SP, com 
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de abril de 2.019 – Diego Beraldo – Secretá-
rio Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 024/19 – Processo n° 093/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRELI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de frascos de 
aspiração para o Pronto Socorro/Unidade de Pronto Atendimento
Valor Global: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 02/05/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 008/19 – Processo nº. 020/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MERCADO ABAVIL LTDA ME (lotes 03, 04, 06, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16)
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DECRETOS
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de peças, pois o material é 
necessário para a manutenção da frota municipal, sendo impres-
cindível para o bom funcionamento dos serviços de transporte da 
Municipalidade..
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda
Empenho(s): 18348, 18347, 18349/2018; 2787/2019
Valor: R$ 4.986,41
Avaré, 03 de Maio de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de realização de levantamento planialti-
métrico do perímetro, tal quebra de ordem se faz necessária para 
atender a Secretaria de Planejamento e Transportes.
Fornecedor: Ricardo Antonio de Souza Topografia e Construção
Empenho(s): 5089, 5090, 5088, 5087, 5086/2019
Valor: R$ 29.900,00
Avaré, 03 de Maio de 2019

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal do Planejamento e Transportes

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 material de construção, 
tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal da Cultura.
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda Me
Empenho(s): 2355/2019
Valor: R$ 456,40
Avaré, 03 de Maio de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da 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 material de construção, 
tal quebra de ordem se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda Me
Empenho(s): 2460, 2296, 2297/2019
Valor: R$ 24.329,70
Avaré, 03 de Maio de 2019
ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  curso completo de atualização para 
três servidores do Departamento de Compras e tal quebra de or-
dem cronológica se faz necessária para capacitação contínua dos 
funcionários visando o aprimoramento das práticas administrativas.
Fornecedor: Nova Visão Gestão Pública Consultoria e Concursos 
ltda. EPP
Empenho(s): 6949/2019
Valor: R$ 3.495,00
Avaré, 03 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 pagamentos por se 
tratar de aulas de violão nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”.
Fornecedor: Edimilson Guidotti Sabino.
Empenho(s): 4026/2018
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 03 de Maio de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da 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 neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
aulas de canto coral e teclado nas Oficinas Culturais José Reis Filho.
Fornecedor: Frederico Correa Peão.
Empenho(s): 3395/2018
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 03 de Maio de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da 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 serviços prestados com aulas de Teatro 
nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária para atender os projetos de arte e cultura.
Fornecedor: Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s): 5570/2018; 6247/2019
Valor: R$ 1.167,00
Avaré, 03 de Maio de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da 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 aulas de dança infantil, juvenil e melhor 
idade para a Secretaria da Cultura.
Fornecedor: Igo de Oliveira Brito
Empenho(s): 319/2019
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 03 de Maio de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da 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 prestação de serviços de maestro de 
banda marcial municipal nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”, 
realizadas no Centro Cultural “Esther Pires Novaes”.
Fornecedor: João Mateus Rubio Arruda
Empenho(s): 5741/2018
Valor: R$ 2.400,00
Avaré, 03 de Maio de 2019

DIEGO BERALDO
Secretário Municipal da 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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de peças, pois o material é necessário 
para a manutenção da frota municipal, sendo imprescindível para o 
bom funcionamento dos serviços de transporte da Municipalidade.
Fornecedor: Autodiesel Comércio de Auto Peças Ltda
Empenho(s): 4403, 3824, 3864, 3865/2019
Valor: R$ 7.355,26
Avaré, 03 de Maio de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Decreto nº 5.473, de 03 de Maio de 2019.
Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-

nais da Educação – FUNDEB, e dá outras providências.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
DECRETA:
Artigo 1º – Fica organizado na forma abaixo, o Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação – FUNDEB, nos termos da Lei Municipal 
n.º 929, de 25 de abril de 2007, alterado pela Lei 1.168 de 09 de 
abril de 2009:-
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: Vânia Maria da Silva  - Reconduzida
SUPLENTE: Julio César de Carvalho Monta
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR: Divina Bernete Ortiz Dias - Reconduzida
SUPLENTE: Admir Cândido
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Vilmar Cuebas Camargo
SUPLENTE: Lourdes Evani Ferreira Gaspar
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS
TITULAR: Irani Montanha Guardiola
SUPLENTE: Celso Melo de Oliveira
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINIS-
TRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Rafael Vicentini
SUPLENTE: Patrícia Maria de Souza Lima
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Elzimar Ferreira Benini Benedicto
SUPLENTE: Maria Julia Leite dos Santos
TITULAR: Paula Soares dos Santos
SUPLENTE: Claudia Aparecida de Brito
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA PÚBLICA
TITULAR: Maria da Glória Santana de Souza
SUPLENTE: Maria José de Almeida Silva Souza
TITULAR: Adão Veríssimo de Sousa - Reconduzido
SUPLENTE: Jurandir Barbosa - Reconduzido
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Maria José Cunha - Reconduzida
SUPLENTE: Aparecida Sonia de Assis Nishihara - Reconduzida
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR:  Gerson de Souza Titular
SUPLENTE: Gislene Cristina P. Hersoguenrath
Artigo 2º - O período de vigência do mandato do Conselho será de 
02 (dois) anos.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto n°5.471, de 30 de abril de 2019.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de Maio de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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ESPORTES

 Avaré foi sede de etapa do 
Campeonato Paulista de Karatê

Os atletas da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (SEME) participaram de importantes jogos 
nos dias 27 e 28 de abril. Um dos eventos que mar-
caram o final de semana em Avaré foi o Campeo-
nato Paulista de Karatê realizado no Ginásio “Kim 
Negrão”. 

Segundo o secretário de Esportes “a competição 
foi um sucesso, tendo a participação de mais de 200 
atletas e um grande público prestigiando as lutas”.

Resultados 
No sábado, 27, as equipes de atletismo mascu-

lino e feminino participaram do Festival de Atletis-
mo na cidade de Tatuí, onde conquistaram meda-
lhas de ouro, prata e bronze.

Nos Jogos da Juventude, a equipe masculina de 
futsal venceu Arandu por 9 x 0, garantindo vaga 
para a fase regional da competição. Já equipe fe-
minina entrou em quadra pela Liga SBT de Futsal 
na cidade de Bauru, garantindo vaga nas quartas 
de final ao vencer Pederneiras pelo placar de 5 x 1.                                     
Disputando a 5ª rodada pela LBC, as equipes mas-
culina e feminina de basquete também saíram vi-
toriosas. Os meninos do Sub-14 venceram Jaú pelo 
placar de 72 x 21. Já as meninas do Sub-13 vence-
ram Paraguaçu Paulista pelo placar de 30 x 04.                                                     

Pela Liga de Handebol do Estado de São Pau-
lo, as meninas da categoria Cadete conquistaram 
mais uma vitória na competição, superando Vali-
nhos pelo placar de 22 x 9. 

Pela Copa Piratininga, na cidade de Piraju, a 
equipe Sub-16 de futebol conquistou mais uma 
vitória ao golear Fartura por 4 x 0.                                                

 
 

Secretaria divulga resultados 
das rodadas do final de semana

Handebol, cadete feminino Basquete feminino sub13

Equipe de Atletismo Futebol sub16

Futsal masculino, Jogos da Juventude

SOLIDARIEDADE

Fundo Social inicia 
arrecadação de 
móveis e material 
de construção

O Fundo Social de Solidariedade deu início a 
uma campanha para arrecadar móveis e material 
de construção. A ideia é destinar itens sem uso 
para famílias carentes, transformando o desperdí-
cio em benefício social.  

A dirigente do órgão pede, no entanto, que o mate-
rial esteja em bom estado. “Quando se trata de doação, 
não podemos esquecer que aquilo que não está mais 
em condições de uso na nossa casa também não estará 
adequado para quem mais precisa”, observa.

Interessados em contribuir devem procurar o 
Fundo Social de Solidariedade, que atende na Rua 
Rio Grande do Sul, nº 1842. Mais informações pelo 
telefone (14) 3731-2658.
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GESTÃO

Carroceria em alumínio foi 
instalada em veículo da 
Secretaria de Serviços

A Prefeitura de Avaré adquiriu recentemente 
um equipamento que vai auxiliar o trabalho da 

Novo equipamento vai auxiliar na 
manutenção da iluminação pública

Secretaria de Serviços no que diz respeito à ilumi-
nação pública e à manutenção de emergência em 
linhas secundárias de baixa tensão.

Trata-se de uma carroceria em alumínio com 
acessórios como escadas e caixas para acomoda-
ção de equipamentos e material utilizado nas ope-
rações, além de outros dispositivos de segurança. 
A instalação foi feita na pick-up adquirida em ou-

tubro de 2018 pela pasta.
Com a melhoria, a Prefeitura retoma os inves-

timentos no setor, proporcionando melhores con-
dições de trabalho aos servidores e ampliando a 
capacidade de atendimento das ocorrências, redu-
zindo o tempo de espera.

O investimento feito por meio do Pregão Presen-
cial nº 011/19 e Processo 027/19 foi de R$ 45 mil. 

Software monitora limite de 
velocidade e garantiu 
redução no consumo 
de combustível

Um sistema digital implantado no ano passa-
do vem aumentando a eficiência da Frota Escolar 
de Avaré.

O setor conta hoje com 32 veículos próprios, 
que transportam aproximadamente 2 mil alunos 
por dia. Por meio do software, é possível rastre-
ar a posição exata de cada coletivo, calcular sua 

Sistema digital garante eficiência e segurança à Frota Escolar 
rota e quilometragem.

O monitoramento trouxe economia, já que hou-
ve redução no consumo de combustível nos últimos 
meses. Em março, por exemplo, a eficiência chegou a 
30% se comparada a outubro do ano passado. 

Segurança 
O sistema também monitora a velocidade dos 

coletivos, apontando no relatório caso o condutor 
ultrapasse o limite permitido por lei. Cada servidor 
é identificado assim que entra no veículo. 

Outra inovação é o alerta emitido quando che-
ga a hora de trocar pneus e óleo. Com isso, o setor 
tem condições de planejar a manutenção da frota 
com antecedência. 
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CAMARGO

Projeto da Prefeitura de 
Avaré se concentra em terrenos 
com maior instabilidade 

Continuam em andamento as obras para a 
construção de muros de arrimo em residências no 
Bairro do Camargo. 

A Prefeitura de Avaré iniciou os trabalhos 
em março. A instabilidade é um problema 
antigo em alguns terrenos da localidade, ca-
racterizada pelo acentuado desnível entre os 
imóveis. 

O projeto prevê a construção de 16 bar-
reiras nos pontos mais críticos. Quatro es-
truturas já estão em processo de finalização. 
Outros sete muros estão em construção. Os 
trabalhos se concentram entre a Rua Jaime 
Quartucci e a Avenida João Manoel Fernan-
des. 

Técnicos afirmam que intervenções irre-
gulares feitas por alguns proprietários e er-
ros na execução do projeto do conjunto ha-
bitacional também contribuíram para a piora 
do quadro. 

Obras para construção de muros 
de arrimo entram em nova fase 

Obra complexa
A obra é complexa, uma vez que é feita a partir 

da residência que fica no nível abaixo de onde os 
muros ruíram. 

Muitas casas têm parte dos alicerces expostos, 
o que demanda um trabalho cuidadoso das equi-

pes na retirada de terra e de resíduos de modifica-
ções antigas. 

Em alguns casos, o entulho tem que ser retira-
do por dentro das próprias residências, já que não 
há rotas alternativas. O prazo para conclusão desta 
primeira fase é de seis meses.
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COMUNICADO

Órgão é composto por 
5 titulares e 10 suplentes; 
processo seletivo terá prova 
de conhecimento e eleição 
em outubro 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) informa que já está em 
andamento o processo seletivo para a escolha dos 
novos membros do Conselho Tutelar de Avaré. 

As inscrições podem ser feitas de 14 de maio a 
14 de junho, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas, na 
Sala dos Conselhos, que fica na Rua Piauí, nº 1388. 

O órgão é composto por 5 membros titulares e 
10 suplentes que, após aprovação em prova de co-
nhecimento, vão concorrer na eleição prevista para 
6 de outubro. Os novos conselheiros vão assumir 
em 2020 e o mandato tem duração de quatro anos. 

Requisitos 
O interessado deve ter idade superior a 21 

anos, residir no município há no mínimo 2 anos 
e ter ensino médio completo. O postulante ao 

Inscrição para concurso do 
Conselho Tutelar começa no dia 14

cargo também deve comprovar efetivo traba-
lho e engajamento social na defesa dos direi-
tos humanos e na proteção à vida de criança e 
adolescente, estar em pleno gozo das aptidões 
física e mental e não ter sido penalizado com a 
perda da função de Conselheiro Tutelar, entre 
outros atributos. 

Inscrição 
É necessário apresentar o requerimento de inscrição 

acompanhado dos documentos previstos no edital. 
Outras informações podem ser obtidas pelo te-

lefone (14) 3732-2603, pelo cmdca@avare.sp.gov.
br  ou no site da Prefeitura de Avaré (https://www.
avare.sp.gov.br/conselho). 

                           

Evento gratuito conta 
ainda com feira de adoção 
de animais e doação de livros

A Secretaria Municipal da Cultura promove 
neste domingo, 5 de maio, mais uma edição do 
Projeto Cultura no Horto. 

O evento gratuito tem o objetivo de levar 
atividades culturais a um dos principais cartões 
postais de Avaré. 

O grupo de dança do ventre Tenda do 
Tuareg é atração na abertura às 14 horas. 

CULTURA

Projeto leva música e dança ao Horto neste domingo
Em seguida, sobe ao palco o grupo Acústico 
BASF90 (foto). 

Formado por Vitor Rodrigues (violão e voz), 
Caio Rodrigues (baixo) e Geandré Freitas (per-
cussão), o projeto faz uma releitura em versões 
acústicas de clássicos do rock e pop das décadas 
de 70, 80 e 90. 

Mais atrações 
A programação do Projeto Cultura no 

Horto conta ainda com a feira de adoção da 
ONG “Amor de 4 Patas” e a distribuição gra-
tuita de livros pelo Projeto Biblioteca Itine-
rante. 
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INEDITORIAIS

CONVOCAÇÃO 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e 
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 08/05/2019 
(quarta-feira) às 08h30min na Sala dos Conselhos na SEMADS, 
situada na Rua Piauí, nº 1388 – Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Análise dos Ofícios encaminhados;
* Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br
Estância Turística de Avaré, aos 02 de maio de 2019.

Fernanda Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei 

Municipal nº 1.695/13

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE  AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓ-
RICO,ARTÍSTICO E CULTURAL DE –AVARÉ, (CONDEPHAC),no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei1.429 DE 09 DE NOVEM-
BRO DE 2010, CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplen-
tes e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados na DEFESA 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL DE 
AVARÉ, para comparecerem à   REUNIÃO ORDINÁRIA,a ser re-
alizada no próximo dia 08 DE MAIO DE 2019, QUARTA FEIRA às 
10 horas,LOCAL CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ com qualquer 
quorum,na proporcionalidade de sua constituição, para deliberar 
sobre  o seguinte- Informes da Secretaria  Ofícios enviados e re-
cebidos- 1- SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO MUNICIPAL DE 
AVARÉ, LEIS DAS FEIRAS LIVRES(FEIRA DA LUA) E OUTROS 
ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO– e demais assuntos, 
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado E DO PATRI-
MÔNIO; 4. Encerramento.
AVARÉ 30 DE ABRIL DE  2019

Valdirene  Fátima da Silva
Presidente

Vilma Zanluchi
Secretária 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

 

Convocação 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), a Sra. Joyce Ferreira da Silva, CONVOCA 
os Conselheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária que 
será realizada no dia 09/05/2019 às 09:00 horas (quinta-feira), na 
Sala da Biblioteca Ramal em Braile “Jairo Amorim” ,na Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência situado na Rua Ceará nº 
1.393 (ao lado do Centro Administrativo) centro, Estância Turística 
de Avaré/SP.
Pauta:
*   Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
*  Processos pendentes
* Comunicados da Presidência e Secretaria 
* Iptu Verde
* Criação comissão censo educação especial questionário
* Criação comissão amigos da Inclusão
* Educação Questionários enviados reiteração de oficios
As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de não 
comparecimento. 

e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 
tel. (14) 3732-8844

Edital de Convocação - Assembléia Extraordinária
PEDRO FERNANDO POLES, abaixo assinado, nomeado para a 
função de ADMINISTRADOR PROVISÓRIO da AMVAVE – ASSO-
CIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE VERDE, usando das atribui-
ções que lhe foram delegadas pelo DD. Juiz de Direito da MM. 1a. 
Vara Cível da Comarca de Avaré, nos Autos do Processo 0004129-
96.2018.8.26.0073 e nos termos do que autoriza o disposto no Ar-
tigo 49 do Código Civil, CONVOCA os DD. Prefeitos Municipais 
que integram a referida Associação, composta dos Municípios 
de Águas de Santa Bárbara, Anhembi, Arandu, Avaré, Cerqueira 
César, Iaras, Itatinga, Manduri, Pardinho, Pratânia, São Manuel e 
Sarutaiá, para se reunirem em ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 
no dia 10 DE JUNHO DE 2019, em primeira convocação às 09:00 
horas e em segunda convocação às 09:30 horas no prédio da Pre-
feitura 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 – Eleição da nova Diretoria 
– Conselho de Municípios e Diretoria Executiva, conforme dispõe o 
Artigo 15 e Incisos I e II do Estatuto, caso em que, os representan-
tes dos Municípios deverão informar, na Assembléia, os nomes dos 
representantes de seus Municípios que formarão a nova Diretoria, 
a saber:
a.Eleição do Presidente do Conselho de Municípios (Artigo 14 do 
Estatuto); b.Eleição do Vice Presidente do Conselho de Municípios 
(Artigo14 do Estatuto);.c.Eleição do Secretário do Conselho de 
Municípios (Artigo 14 do Estatuto); 02 – Posse imediata da nova 
Diretoria conforme Artigo 15 e Incisos I e II do Estatuto; 03 – Dis-
cussão e aprovação da desnecessidade de ser nomeado Diretor 
de Projetos; 04 - Nomeação e Posse do Diretor Presidente da Di-
retoria Executiva e do Diretor Administrativo Financeiro da Diretoria 
Executiva (Artigo 18, §1º do Estatuto); 05 – Discussão, aprovação 
e ratificação dos pedidos de desligamento formulados pelas Pre-
feituras Municipais de Itatinga, Manduri, Pardinho, Pratânia, São 
Manuel e Sarutaiá, conforme Artigo 39 do Estatuto; 06 - Discussão, 
aprovação e ratificação do rateio das despesas por parte dos Mu-
nicípios remanescentes, após pedidos de desligamento, conforme 
disposto no Artigo 39 do Estatuto da AMVAVE; 07 – Discussão e 
aprovação da decisão que os Prefeitos dos Municípios de Águas 
de Santa Bárbara, Anhembi, Arandu, Avaré, Cerqueira César e Ia-
ras não anuem e não ratificam o acordo firmado nos Autos da Ação 
de Cobrança de Aluguéis em tramitação na Comarca de Cerqueira 
César no mês de outubro de 2018; 08 – Discussão e aprovação da 
decisão que os Municípios de Itatinga, Manduri, Pardinho, Pratânia, 
São Manuel e Sarutaiá, que solicitaram desligamento da AMVAVE, 
sejam excluídos do polo passivo nos Autos da Ação de Cobrança 
de Aluguéis em tramitação na Comarca de Cerqueira César; 09 – 
Discussão, aprovação e ratificação da transformação dos débitos 
pendentes e descritos no Balanço de 2007, devidamente atualiza-
dos, para pagamento pelos Municípios remanescentes devedores, 
no ano de 2019, sob a forma de SUBVENÇÃO ECONÔMICA, 
aprovada por Lei Municipal de cada Prefeitura; 10 - Discussão e 
aprovação da aplicação dos recursos advindos de subvenções 
econômicas e relativos aos débitos dos municípios remanescentes 
constantes do Balanço de 2007, para quitação das dívidas de exe-
cução fiscal com a Fazenda do Estado; com a Fazenda Nacional 
e com o Conselho Regional de Farmácia; 11 – Discussão e apro-
vação do valor de R$ 300,00 a ser pago pelos municípios rema-
nescentes, a título de contribuição mensal devida no período de 5 
anos, transcorrido desde MAIO de 2014 e até MAIO de 2019, no 
total de R$ 18.000,00, sem juros e sem correção monetária, para 
quitação em 06 (seis) parcelas mensais e vencíveis a contar de 05 
de julho de 2019 e até 05 de dezembro de 2019; 12 – Discussão 
e aprovação do valor de R$ 300,00 a ser pago pelo Município de 
Pratânia, a título de contribuição mensal devida no período de 5 
anos, transcorrido desde JUNHO de 2014 e até JUNHO de 2019, 
no total de R$ 18.000,00, sem juros e sem correção monetária, 
para quitação em 06 (seis) parcelas mensais e vencíveis a contar 
de 05 de julho de 2019 e até 05 de dezembro de 2019, uma vez que 
o referido Município solicitou seu desligamento no mês de abril de 
2019; 13 – Discussão e aprovação da aplicação dos recursos rece-
bidos a título de contribuições atrasadas, para fins de pagamento 
de eventual acordo a ser firmado nos Autos do Processo de Co-
brança de Aluguéis atrasados em curso na Comarca de Cerquei-
ra César; 14 – Discussão e aprovação do valor de R$ 1.000,00 a 
ser pago pelos municípios remanescentes, a título de contribuição 
mensal devida no corrente exercício, a contar da competência JU-
LHO/2019, após abertura da conta bancária, para fins de atender 
às despesas de manutenção da Associação, pagamento de Asses-
sor Contábil, pagamento dos Subsídios do Administrador Provisó-
rio etc; 15 – Discussão e aprovação da contratação de Assessoria 

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

Contábil mediante dispensa de licitação até o valor previsto na le-
gislação pertinente; 16 - Discussão e aprovação da designação do 
advogado Paulo Francisco de Carvalho, inscrito na OAB SP sob nº 
61439, para a prestação de serviços de Assessoria Jurídica para a 
AMVAVE, sem remuneração;
17 – Aprovação do Orçamento da AMVAVE para 2019 com relação 
aos valores devidos a título de contribuição pelos Municípios, para 
atender as despesas de manutenção, parcelamento de dívidas, 
etc.; 18 – Aprovação de abertura de conta bancária na CEF de Ava-
ré, após o registro da Ata e indicação dos titulares que assinarão 
em nome da AMVAVE na referida conta bancária; 19 – Ratificação 
da baixa dos bens móveis da AMVAVE do Balanço do Exercício 
de 2018, bens que foram destruídos no incêndio da Prefeitura de 
Águas de Santa Bárbara; 20 – Ratificação das providências ado-
tadas quanto à baixa contábil nas contas bancárias em nome da 
AMVAVE que foram extintas desde 2008; 21 – Discussão e apro-
vação da reversão a favor do Município de Avaré, do veículo marca 
Volkswagen, modelo Gol, em nome da AMVAVE, após quitação 
das dívidas pendentes, conforme disposto na Lei Municipal que 
autorizou a doação de recursos do Município para aquisição do 
referido veículo; 22 – Discussão e aprovação de NOVO ESTATU-
TO constando como Municípios Membros Associados: Águas de 
Santa Bárbara, Anhembi, Arandu, Avaré, Cerqueira César e Iaras; 
23 –Demais assuntos de interesse da AMVAVE. Nos termos do que 
dispõe o Artigo 16 e § 4º do Estatuto da AMVAVE, o “quorum” para 
instalação da Assembléia Extraordinária, em primeira convocação, 
é de 4/5 do número de Municípios Associados e maioria absoluta 
dos Municípios Associados em Segunda Convocação, 30 minutos 
após. Nos termos do que dispõe o Artigo 16, “caput” do Estatuto da 
AMVAVE, as deliberações da Assembléia serão tomadas por maio-
ria absoluta dos presentes, salvo no caso de eleição da Diretoria 
Executiva e aprovação do novo Estatuto, que exigirão maioria de 
2/3 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, 25 de abril de 2019.

PEDRO FERNANDO POLES
Administrador Provisório da AMVAVE

CPF/MF 127.474.388/56
RGSP 22.655.896-4
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OBRAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE AVARÉ-AVAREPREV - SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA 

MAIO DE 2019

DECRETOS
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Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

119/19 – R.DULCE GELLI CARVALHO – 5.168.007-000 – RPS – 
LIMPEZA
120/19 – R.RIO GRANDE DO SUL, 1223 – 4.015.001-000 -LFC – 
ENTULHO
121/19 – R.BELA VISTA – 4.138.002-000 – PIS – LIMPEZA
122/19 – R.FIDELIS CHAIM – 4.328.032-000 – JEA – LIMPEZA
123/19 – R.FIDELIS CHAIM – 4.328.033-000 – JEA – LIMPEZA
124/19 – VIVENDA SOLEMAR – N.010.002-000 – RCP – SONO-
RIZAÇÃO
125/19 – R.TIRADENTES,767 – IMS - SONORIZAÇÃO
 NOTIFICAÇÕES :
925/19- R.FRANCISCO J. DE LIMA,307 –5.232.056-000 –CTS - 
SONORIZAÇÃO
960/19 -R, BASTOS CRUZ, 2081 – 2.045.009-000 – EC – SONO-
RIZAÇÃO
961/19 – R.FRANCISCO R.SANTOS – 3.093.003-000 – JZ - SO-
NORIZAÇÃO
995/19 – R.BACIA DO PRATA,254 – F.057.008-000 – JAN – SO-
NORIZAÇÃO
1008/19 – R.TONICO BOAVA,771 – 3.168.013-000 – EMP - SO-
NORIZAÇÃO
1014/19 – R. NICOLA FERREIRA,296 – 2.170.025-000 – FHM – 
SONORIZAÇÃO
1015/19 – R.FRANCISCO J.LIMA -201 – 5.232.041-000 – MJN – 
SONORIZAÇÃO
1031/19 – AV.MISAEL E.LEAL,370 – 28832 – RAG – SONORIZAÇÃO
1032/19 – LG.SANTA CRUZ – AZ – RETIRADA DE TRAYLER
 
 
 

SECRETARIA DE FAZENDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 048/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas no 
Ofício nº 229/2018-SEMADS considerando o deficit de servidores 
nos equipamentos de proteção social básica e especial no âmbito 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e 
não comparecimento do 07º classificado, convoca os classificados 
do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 
5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de 
PSICÓLOGO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos 
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
08º CAROLINA COAM BRUGNEROTO
Estância Turística de Avaré, aos 03 de Maio de 2019

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 188/2013)
Compreende as tarefas que se destinam a estudos, pesquisas, 
avaliações e consultas para o desenvolvimento emocional e os  
processos mentais e sociais  de indivíduos, prestando assistência 
de saúde mental, bem como atender e orientar na área assisten-
cial, educacional e do trabalho, elaborando e aplicando técnica 
psicológica para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico e 
adaptação social;
REQUISITO -  (L.C. 188/2013)
Ensino superior completo com formação específica na área de Psi-
cologia e competente registro no CRP
HORÁRIO DE TRABALHO - 30 horas semanais / 6 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - A ser determinado pelo Secretário Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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 – diploma frente e verso e 
registro no órgão autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

CONVOCAÇÕES

AJUDANTE DE SERRADOR - 01
CHEFE DE COZINHA - 01
CONFEITEIRO - 01
COORDENADOR DE RESTAURANTE -02
ENCARREGADO DE COLHEITA - 01
ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE OPI-
NIÃO - 01
GERENTE COMERCIAL - 01
MECÂNICO DE MOTORES DIESEL - 01
MECÂNICO DE MOTORES DIESEL/GASO-
LINA - 01
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLI-
CAS - 01
MOTORISTA CARRETEIRO (9 EIXOS) - 01
OPERADOR DE CARREGADEIRA DE LA-
RANJA - 01
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA  - 01
OPERADOR DE TRANSBORDO DE LA-
RANJA - 01
SERRALHEIRO - 01
SOLDADOR - 01
SUPERVISOR DE HOTEL - 01
TORNEIRO MECÂNICO - 01
VENDEDOR INTERNO - 01
VENDEDOR PRACISTA - 02

AS VAGAS ESTÃO SUJEITAS A MUDAN-
ÇAS CONFORME O PREENCHIMENTO 
DO LIMITE DE ENCAMINHAMENTO.

EMPREGADORES: É necessário o cadastro 
da empresa, ou pessoa física, no endereço 
eletrônico EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR  
ou diretamente no PAT para a colocação de 
vagas e processo seletivo.
 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se 
no SITE  EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR 
através da internet ou junto ao PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador). Você utili-
zará os seguintes documentos: PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, Cartei-
ra de Trabalho, RG/CPF/CNH. Estamos na 
Rua Bahia nº 1.580, centro, (Antigo Prédio 
da Justiça Federal). Maiores informações li-
guem 14-3732.1414.

VAGAS DE EMPREGO
PAT - AVARÉ
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MEIO AMBIENTE

Atividades envolveram 
estudantes das redes 
municipal e estadual de ensino 

Dando continuidade ao programa “Muni-
cípio VerdeAzul”, do qual Avaré faz parte, a 
Secretaria do Meio Ambiente, com apoio da 
Secretaria da Educação, promoveu nas últi-

Donativos foram arrecadados no 
Encontro de Fuscas e simpósio  
multidisciplinar sobre autista 

 
Nas últimas semanas, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura 

de Avaré recebeu duas doações. 
A primeira, de 38 litros de leite, foi arrecadada no 4º Encontro de 

Fuscas, que ocorreu nos dias 13 e 14 de abril no Camping Municipal. 
A segunda, de 300 kg de alimentos, foi arrecadada no evento reali-

zado no dia 18 de abril pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (SMDPD), o 1º Simpósio Multidisciplinar sobre Trans-
torno do Espectro Autista (TEA).

O Fundo Social de Solidariedade agradece a iniciativa e informa que 
vai repassar as doações para famílias assistidas pelo serviço.

Fundo Social recebe doações de alimentos e leite

Alunos participam de palestras 
sobre uso do solo e erosão

mas semanas palestras sobre sustentabili-
dade para estudantes das redes municipal e 
estadual de educação.

No último dia 16, o agrônomo Renan José 
Parecido, professor da Faculdade Eduvale, fa-
lou aos alunos da Escola Estadual “Dona Ma-
ria Izabel Cruz Pimentel” sobre as fragilidades 
e potencialidades do uso do solo, incluindo 
atividades práticas como a visita a  áreas com 
erosão para aprender como preveni-las. 

Já no dia 22, em comemoração ao Dia 
Internacional do Planeta Terra, houve uma 
palestra para professores e alunos do CEE-
JA Avaré, da Diretoria de Ensino, abordando 
as causas de erosões, suas consequências e 
formas de contenção, através do plantio de 
mudas. 

Por fim, alunos da EMEB “Anna Novaes de 
Carvalho” promoveram o plantio de mudas 
nativas na nascente modelo. 
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EVENTO

Artistas sobem ao palco às 
20 horas; tradicional evento 
conta ainda com 
competições esportivas 

O grupo de pagode Katinguelê é atração na tra-
dicional Festa das Mães do Jardim Brasil, em Avaré. 
Aberto ao público, o evento acontece no domingo, 
12 de maio, na praça que leva o nome das home-
nageadas. 

Os artistas sobem ao palco às 20 horas. Já a 
banda avareense Altas Horas fará a abertura da 
edição por volta das 19 horas. Outros músicos lo-

Grupo Katinguelê é 
atração na Festa das 
Mães do Jardim Brasil

cais também devem se apresentar no espaço.  
A Festa das Mães do Jardim Brasil é organizada 

por moradores da localidade, sob a liderança do 
munícipe Jurandir Bento. O evento tem o apoio da 
Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Cul-
tura. 

Mais atrações 
A programação conta ainda com a Corrida 

Infantil a partir das 15 horas. Em seguida, às 
17 horas, tem início a tradicional Corrida das 
Mães. 

A competição coordenada pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes vai distribuir troféus e medalhas 
para os participantes. 

AGRONEGÓCIO 

Caravana traz 
palestras gratuitas 
para o produtor rural  
Empreendedorismo e 
produção de leite integram 
programação do evento 
que acontece no dia 9 

A Caravana Família Nação Agro desembarca 
em Avaré na quinta-feira, 9 de maio, com uma sé-
rie de atividades voltada para o produtor rural. 

O evento promovido pelo Canal Rural e Se-
nar-SP, que tem apoio da Secretaria Municipal da 
Agricultura e do Sindicato Rural de Avaré, aconte-
ce a partir das 18h30 no prédio da Câmara, que 
fica na Avenida Gilberto Filgueiras, nº 1631. 

As inscrições podem ser feitas pelo email 
sra.cadastro@gmail.com ou pelo telefone (14) 
3732-0696.

Programação 
O pesquisador da Embrapa Ricardo Costa 

Rodrigues de Camargo vai ministrar a palestra 
“Agrotóxico e Abelha”. 

O tema “Administração e Custo do Leite na 
Propriedade Rural” será explanado por João 
Rosseto, instrutor do Senar-SP. Já Leandro Hol-
mo Vilela Ribeiro, consultor do Sebrae-SP, vai 
falar sobre empreendedorismo. 

 


