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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Portarias

Portaria nº 10.055, de 12 de Fevereiro de 2020.
(Dispõe sobre nomeação da 
Comissão de Seleção de Parcerias 
celebradas com a Organização 
da Sociedade Civil no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação de 
Avaré)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das suas 
atribuições que são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. Ficam designados efetivos e representantes 
indicados para a seleção de parcerias firmadas entre a 
administração pública e as organizações da sociedade 
civil, os seguintes servidores ou Conselheiros:

I – Presidente:

Titular: Dimas de Matos Silva

II – Membro da Secretaria de Educação em cargo 
efetivo:

Titular: Irani Montanha Guardiola

III – Membro do Departamento de Licitação em cargo 
efetivo da Prefeitura Municipal:

Titular: Érica Marin Henrique

IV – Representante do Conselho Municipal da 
Educação:

Titular: Aparecida Sônia de Assis Nishihara

Suplente: Penelopy Pedroso

V – Representante da Secretaria de Gabinete:

Titular: Vânia Maria da Silva

Suplente: Katia Regina Peruzin

VI – Representante do Conselho do FUNDEB

Titular: Celso Melo de Oliveira

Suplente: Rafael Vicentini

VII – Representante da Secretaria Municipal e 

Desenvolvimento Social:

Titular: Priscila Maria Ribeiro

Suplente: Fernanda Valeria de Oliveira

Artigo 2°. Compete a Comissão de Seleção, processar 
e julgar os chamamentos, em todas as fases, selecionar, 
classificar, verificar documentos e homologar as parcerias 
nos prazos previstos.

§ 1°. A Comissão deverá solicitar que a Administração 
Pública divulgue o resultado do julgamento em página no 
sítio oficial da Administração Pública na internet ou sítio 
eletrônico oficial equivalente.

§ 2°. A Comissão de Seleção deverá exigir da 
Entidade classificada e selecionada, o atendimento aos 
requisitos previstos e exigidos na Lei 13.204/2015, que 
caso não seja atendido proceder-se-á a verificação da 
posteriormente classificada, e assim sucessivamente.

Artigo 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de 
Fevereiro de 2020.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA

Ata da reunião ordinária n° 015/2019-21 do CMDCA 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Aos dezenove dias do mês de dezembro 
de dois mil e dezenove, com início às nove horas e 
cinquenta minutos, reuniu-se este Conselho, na SEMADS 
– Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
sito à Rua Piauí, nº 1.388, cidade e comarca de Avaré, 
estado de São Paulo. O Presidente Sr. Clovis R. Felipe, 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Foram 
apresentados para ciência/discussão/aprovação os 
seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata Anterior: após lida foi 
aprovada por todos. 2) Pedido de férias de Conselheiro 
Tutelar Gerson - convocação de suplente: com a presença 
dos Conselheiros Tutelares, Gerson, Ana Paula, Andréia 
e Marcia ficou decidido que as férias de Gerson de 
Souza será concedida de 20dez a 03 jan20, para atender 
problemas particulares com o filho e que o Conselho Tutelar 
funcionará, nesse período, com quatro conselheiros, uma 
vez que os 5 suplentes existentes, convocados pelo 
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CMDCA para substituir o titular afastado, declinaram e 
não aceitaram o cargo de substituto; o 5º suplente não foi 
localizado, nem por telefone nem pelo endereço anotado; 
os conselheiros presentes assumiram o compromisso de 
desenvolver as atividades do Conselho Tutelar, mesmo em 
4 conselheiros, dado a impossibilidade de haver substituto 
neste final de mandato. 3) Solenidade de nomeação dos 
novos membros do Conselho Tutelar – organização:  
ficou acertado com a Semadas e o gabinete do prefeito 
que a solenidade de entrega de certificados aos novos 
conselheiros titulares será realizada no dia 9 de janeiro 
de 2020, ás 9h, no Paço Municipal e a posse dos novos 
conselheiros será no dia 10 de janeiro, conforme decreto 
municipal a ser publicado nomeando os Conselheiros, 
nos termos do art 108 da Lei Complementar nº 150/2011. 
4) Diagnóstico para elaboração do Plano de Ação de 
2020: edital repasse de recurso do FUMCAD para 2020 
– levantamento e definição de prioridades e carências 
a atendidas: ficou decidido preparar questionários para 
envio às entidades e à rede de atendimento em janeiro 
tendo em vista férias das entidades. 5) Comissão de 
monitoramento e Avaliação do CMDCA: Resolução e 
Oficio à Semads; escala de visitas as entidades 2019 – 
(acompanhar  uso dos recursos repassados as OSC no 
mês de outubro); foi apresentado a Resolução nomeando 
os novos membros da Comissão para estudo da comissão 
junto ao setor técnico da Semads, bem como o oficio a 
ser encaminhado à Semads sobre o parecer técnico a ser 
elaborado pela Gestora das parcerias; a escala de visitas 
será organizado em janeiro de 2020, após apresentação 
dos primeiros relatórios de prestação de contas das 
entidades.

6) Avaliação do Curso para Conselho Tutelar e 
rede: colocado o assunto em discussão chegou -se a 
conclusão que o curso foi bastante produtivo, os assuntos 
foram pertinentes e houve várias atividades práticas. 7. 
Outros assuntos: Falta de conselheiro da Secretaria da 
Saúde: diante da persistência de faltas do conselheiro 
tutelar e do suplente foi decidido solicitar indicação de 
novo conselheiro. Estiveram presentes nesta reunião, 
conforme a lista de presença, os conselheiros Alexandra 
P. A. Homem de Mello, representante titular da Secretaria 
da Educação, Sandra Alzira Greguer, representante 
Ttular da Secretaria da Cultura, Priscila Maria Ribeiro 
representantes titular da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, Tatiane Cristina Deolin, 
representantes titulares de entidades de assistência de 

atendimento socioeducativa e de capacitação à criança 
e adolescente, Marina C Furigo, representante suplente 
de entidades do setor privado – saúde, Phillippe Gaspar 
Vendrametto representante suplente da OAB e Clovis 
Rodrigues Felipe, representante da Sociedade Civil 
– Clube de Serviços. Nada mais havendo a tratar o 
presidente encerrou a reunião às onze horas e cinquenta 
minutos. Eu, Márcia Cristina Pereira Vendramini, 
Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Clóvis Rodrigues Felipe

Presidente CMDCA
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