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REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES 
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

19 de FEVEREIRO de 2018

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de 
profundo pesar pelo falecimento da Senhora NARANDRA FERREIRA.

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ROSA MARIA NAPOLITANO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA VAZ.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ NEWTON RIGHI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora AMÉLIA TAVARES DE BARROS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora NAIR ALONSO SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOÃO BATISTA DA COSTA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor APARECIDO ALVES DA SILVA.
-

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, considerando a publicação do Pregão nº0025/2018, cujo objeto tra-
ta-se de registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
especializada para organização, elaboração, realização e aplicação de 
concursos públicos para a municipalidade, considerando o número ex-
pressivo de coletores no quadro de funcionários efetivos do município, 
para que informe esta Casa de Leis, no caso de tal contratação concre-
tizar-se, para quais funções e consequentemente, qual secretaria esses 
servidores serão remanejados e como ficará a situação funcional de 
cada um deles.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que informe esta Casa de Leis o motivo pelo qual os servido-
res que trabalham na coleta municipal não receberam os equipamentos 
denominados EPIs – Equipamento de Proteção Individual, posto que os 
mesmos são de suma importância para a proteção contra riscos capa-
zes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde, e, o uso deste tipo de 
equipamento deve ser feito quando não for possível tomar medidas que 
permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a ativida-
de, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, 
eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de do-
enças profissionais e do trabalho, o que acontece com tais profissionais, 
pois, além de estarem diariamente expostos a todo tipo de resíduos des-
cartados nos lixos domésticos, ainda não contam com um programa de 
coleta seletiva desenvolvido pelo município.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que envie a esta Casa de Leis cópia do Empenho nº84, do tipo 
Adiantamento, em nome da Secretaria Municipal para Assuntos Jurídi-
cos, enviando ainda cópia do Requerimento de Adiantamento (RA), da 
liquidação dos valores pagos bem como das despesas discriminadas no 
referido empenho.
- que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito 
– para que informe esta Casa de Leis se existe a possibilidade de demar-
cação de uma vaga de estacionamento para IDOSO na Rua Alagoas, 
próximo ao número 1153, posto que há vários pontos comerciais nas 
proximidades do local, e nenhuma vaga destinada aos idosos.
- que seja oficiado ao Presidente da ABQM – Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Quarto de Milha Sr. Edilson de Siqueira Varejão 
Junior (Cicinho), considerando as notícias veiculadas tanto na imprensa 
local, quanto na da cidade de Araçatuba, de que esta Associação esta-
ria deixando a nossa cidade para realizar os seus eventos anuais nesta 
última, considerando que tais eventos são de extrema relevância princi-
palmente na economia do nosso município e da região, e que nos honrou 
com o título de Capital Nacional do Cavalo, requeiro, então, ao Sr. Presi-
dente supracitado que dirija-se a esta Casa de Leis para explanar acerca 
do assunto, expondo não só os motivos da possibilidade de mudança 
aventada, bem como para expor também quais seriam as solicitações 
da Associação para melhoria dos seus eventos, e quais soluções o mu-
nicípio de Avaré poderia apresentar aos seus integrantes para que tais 
eventos sejam mantidos na nossa cidade.-

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor compe-
tente, para que nos envie as seguintes informações: 1) O contrato com 
o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) de Jaú. 2) Qual foi a Campanha 
veiculada? 3) O mapa de mídia com as inserções, sendo dias, horários 
e programas.
4) Cópia da Nota Fiscal que foi paga.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor compe-
tente, para que nos informe, o posicionamento atual para construção do 
muro de arrimo do bairro Camargo.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competen-
te, para que nos envie se houve alguma analise e comparativo com as 
cidades que já municipalizaram o Aeroporto.

- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor compe-
tente, para que nos envie a cópia do contrato com a Empresa que está 
prestando serviços de jardinagem na cidade.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competen-
te, para que nos informe, o livro ponto do funcionário Caio da Silva no 
mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competen-
te, para que nos envie toda a prestação de contas dos adiantamentos 
realizados no ano de 2017 para pasta da Secretaria de Turismo.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competen-
te, para que nos envie toda a prestação de contas dos adiantamentos 
realizados no ano de 2017.
- votos de parabenização a equipe da DO VALE TV, na pessoa do senhor 
Dr. Claudio Mansur Salomão e na pessoa do Richard Fiorucci, que com-
pletou 02 anos no último dia 25 de janeiro.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor compe-
tente, para que nos envie as seguintes informações: 1)Qual é o setor 
responsável pela fiscalização de animais soltos. 2) Onde podem 
ser realizadas as denúncias, telefone ou outro canal de comunicação?

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
- que seja oficiado à Secretaria Municipal de Obras, para que informe a 
esta Casa de Leis, quais os critérios e qual tabela de valores a municipa-
lidade esta usando para efetuar a cobrança da “multa” para os imóveis 
beneficiados pela anistia recentemente aprovada por este Legislativo, 
haja visto inúmeras reclamações de contribuintes com relação aos altos 
valores atualmente cobrados.
- que seja oficiado à Secretaria Municipal de Cultura, para que envie a 
esta Casa de Leis, a prestação de contas completa referente aos gastos 
com a realização do Carnaval de 2018, informando ainda, mesmo que 
em separado, quais foram as bandas que participaram do pregão e quais 
os valores por elas ofertado.
- que sejam tomadas as devidas providencias junto ao Órgão competen-
te ou através de notificação aos proprietários, para que seja liberado ou 
construído a devida calçada, no lado direito da via, na alça de acesso da 
SP-255 para o Posto Bizungão, tendo em vista que os transeuntes que 
por ali circulam são obrigados a andar pelo leito carroçável da alça de 
acesso tem em vista não existir ali a continuação da calçada, fato este 
que se repete aos usuários da passarela ali existente.
- que sejam oficiados os VOTOS DE APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES 
aos Policiais Militares Sd Fem PM OSÓRIO e ao Sd PM PASSARELI, 
por terem em Dezembro p. p., ao atenderem uma solicitação de um ho-
mem, cuja esposa estava grávida, acabaram por ter que realizar o parto, 
ainda dentro do veículo em que estavam. Como o bebê já estava nas-
cendo, foi observado que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço 
da criança, porem com muita destreza, os PMs auxiliaram o parto e o 
bebê nasceu sem maiores problemas. Dado o primeiro atendimento, fo-
ram encaminhados ao PS local, onde a mãe e a criança foram atendidos 
pela equipe medica e permaneceram internados. Do deliberado por esta 
Colenda Casa de Leis, solicito que seja enviado cópia para os Policiais 
Militares, bem como ao Cmt do 53ºBPM/I e que sejam agraciados, em 
data futura, com a entrega de um Diploma de Honra ao Mérito oferecido 
por esta Casa aos nobres policiais, guardiões da nossa sociedade.
- que seja oficiado ao Secretário Municipal de Esportes, para que o mes-
mo estude a possibilidade de retornar às equipes de xadrez de Avaré, 
a sala que por muitos anos foi a Sede dos enxadristas, localizada na 
Concha Acústica, sendo este um desejo de todos os que compõem as 
esquipes
- que sejam oficiados os VOTOS DE APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES 
ao empresário avareense Vanderlei Plínio de Oliveira, mais conhecido 
como “Dirlei” pela sua enorme colaboração ao município de Avaré atra-
vés da recente doação de uma de suas obras, a qual foi instalada no 
centro do lago do Horto Florestal e pela sua incessante campanha “Avaré 
é linda!”, o qual está desenvolvendo uma campanha para a plantação e 
da doação de milhares de mudas de Ipê, cujo desejo é tornar a nossa a 
cidade reconhecida pelas flores.
Do deliberado por esta Colenda Casa de Leis, solicito que seja enviado 
cópia para o agraciado
- que seja oficiado ao Secretário Municipal de Esportes, para que o 
mesmo, juntamente com a DEMUTRAN estude a possibilidade do fe-
chamento da Avenida Donguinha Mercadante, para a prática de cami-
nhada, tendo em vista que, com as obras da duplicação da SP 255 e 
o remodelamento do trevo da Emapa, ficou inviável o antigo local, que 
era a Avenida Misael Euphrásio Leal. Esta solicitação partiu dos próprios 
usuários daquela Avenida.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- Que seja consignado em ata de nossos trabalhos voto de profundo 
pesar pelo falecimento do senhor Eli Ribeiro ocorrido em 11 de fevereiro 
de 2018.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, que seja oficiada a empresa CCR/SP VIAS para que 
estude a possibilidade de aplicar um redutor de velocidade na Curva de 
acesso a Cidade próximo ao Mc Donald’s sentido ao bairro Green Village 
pois há fluxo de pedestres e não há visão dos carros que estão vindo 
da rodovia e já ocasionou vários acidentes pois os carros vem em alta 
velocidade.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, que seja oficiada empresa CCR/SP VIAS para que 
seja colocada uma placa de sinalização na Avenida Paulo Noves sentido 
rodovia indicando a saída sentido São Paulo, pois não há sinalização no 
novo acesso. Solicito ainda que seja colocada também uma placa de 
PARE na rotatória que passa em cima da rodovia próximo ao castelinho 
sentido bairro São Rogério, pois não há sinalização vertical e os motoris-
tas não tem a informação de quem parar.
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- Que seja oficiado a empresa Rápido Campinas para que seja fixado em 
local visível os horários de passagem de ônibus no bairro Jardim Painei-
ras. Justificativa os moradores estão questionando quanto a passagem 
de ônibus no bairro muitos indicam que ficam no ponto e o ônibus não 
está passando.

Adalgisa Lopes Ward
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor Tadeu Pio Viana de Oliveira, ocorrido em 
Avaré, no dia 27 de Janeiro do corrente, fato esse que causou grande 
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava 
de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada. RE-
QUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família 
enlutada, através de sua esposa, Senhora Sueli Peres Brizola de Oliveira 
e filhos, na Rua Pinheiros, nº194 – Bairr0 Colina Verde - Avaré / SP, trans-
mitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste 
Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-  que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) para que nos informe se A SABESP elaborou um 
Relatório de Previsibilidade para o ano de 2018.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos informe 
sobre a Municipalização do Aeroporto de Avaré/Arandu: Que estudo o 
Sr. Prefeito realizou para viabilidade da Municipalização do Aeroporto? 
Considerando que entramos em contato com os Aeroportos que já foram 
municipalizados e ficamos sabendo que não estão dando conta em razão 
do alto custo e que em média o gasto é de 50 (cinquenta) mil por mês. 
Consequentemente estaremos pegando um ônus não um bônus, portan-
to requer muito estudo.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos informe 
se existe estudos pra criação de um Projeto de Lei ...”Disciplina a utiliza-
ção de fogos de artifícios com estouro ou estampido no Município e dá 
outras providências”. Se negativo, sugerimos que realizem estudos para 
criação de um Projeto de Lei. Considerando que essa vereadora através 
de inúmeras solicitações dos munícipes para que esse Projeto de Lei 
fosse elaborado, envio como sugestão cópia do referido Projeto elabora-
do pela vereadora, pois o mesmo é de competência do Poder Executivo.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos informe: 
•Qual o critério para um cidadão fazer parte dos taxistas em nossa cida-
de? •Existe uma listagem de taxistas? Se existe, qual o critério? •Como 
é elaborada essa listagem? Quem é responsável por essa elaboração e 
controle? Considerando que existe em nossa cidade 78 taxistas e essa 
vereadora foi procurada por munícipes que querem fazer parte dessa 
equipe de taxistas em Avaré.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por meio do 
setor competente, nos informe: Qual o motivo de quebrarem as canale-
tas no início da Avenida Major Rangel, em frente ao Campo de Bocha? 
Considerando que este serviço já foi realizado diversas vezes, existe um 
engenheiro acompanhando o referido serviço? Se positivo, quem é o en-
genheiro responsável? Foi feito um Planejamento para a realização des-
te serviço, para que o dinheiro público não seja gasto inadequadamente? 
Solicitamos esclarecimentos, pois é dever do vereador se inteirar dos 
serviços públicos realizados na cidade, para cobrar melhorias em favor 
do município e da população.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe a 
esta Casa de Leis, sobre a atual situação da fiscalização da limpeza 
de terrenos, retirada de entulhos, resíduos e colocação de caçambas 
nas vias públicas de nosso Município. Sabendo dos riscos e para evitar 
acidentes, tal ação merece toda a atenção. Considerando as inúmeras 
proposituras em relação a limpeza de terrenos, remoção de entulhos e 
colocação adequada das caçambas colocadas adequadamente, para 
que não ocasionem acidentes, se faz necessário esta fiscalização.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta 
Casa de Leis as Despesas do Carnaval 2018, realizado em nossa cida-
de no mês corrente, assim como o Registro comprovado pela Empresa 
Prestadora de Serviços de Catraca do público presente.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por meio do 
setor competente, esclareça a esta Casa de leis sobre qual a data pre-
vista por esta municipalidade conceder a Reposição Salarial aos profes-
sores/funcionários da FREA (Fundação Regional Educacional de Avaré) 
que já está atrasado.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por meio do 
setor competente, nos esclareça: Como está a situação do Transporte 
Escolar em nossa cidade? O Transporte Escolar foi terceirizado? Se po-
sitivo, qual o motivo? Como fica a situação dos motoristas do Transporte 
Escolar? Serão remanejados para outra Secretaria? Temos informações 
que os motoristas do Transporte Escolar assinam o ponto de manhã na 
Garagem Municipal e ficam em suas residências aguardando serem 
chamados para alguma emergência. Este fato procede? Qual a razão 
desse procedimento, sendo que retornam às 17:00 horas para assinarem 
o ponto de saída? Considerando que existe ônibus escolar em ótimo es-
tado e que podem continuar sendo utilizados para atender à Educação, 
essa vereadora questiona essa terceirização e solicita esclarecimentos 
sobre o caso mencionado.

Alessandro Rios Conforti
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, no sentido de informar se EXISTE A POSSIBILIDADE 
EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE REPARAR COM MASSA ASFALTI-
CA OS BURACOS DA ESTRADA VICINAL AVARÉ – BARRA GRANDE, 
tendo em vista que o local encontra-se com baixa segurança aos usuá-
rios, principalmente no trecho próximo ao açude. Em tempo solicito in-
formações se EXISTE A POSSIBILIDADE, AINDA EM 2018, PARA QUE 

REFERIDA ESTRADA VICINAL RECEBA O DEVIDO RECAPEAMENTO 
EM TODA SUA EXTENSÃO, ofertando maior segurança aos usuários.
- REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de 
urgência REPARO NOS SERVIÇOS DAS RUAS ABAIXO:1- 
Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Abdala Haspani em frente ao 
número 136 no bairro Camargo; 
2-Vazamento de Água na Avenida Santos Dumont em frente ao número 
999 no bairro brabância;3- Vazamento de Água na Rua Amaral 
Pacheco esquina com a Rua Amazonas no bairro Santana;4- 
Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Pedro Camilo de Souza em 
frente ao número 178 no bairro vila operária; 5-Reparos na pavimentação 
asfáltica na Rua Alfredo Marques Delvale em frente ao número 91 no 
bairro vila operária; 6-Reparos na pavimentação asfáltica no cruzamento 
das avenidas Misael Eufrásio Leal com a Gilberto Filgueiras no bairro 
Jardim América; 7-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Julio Fi-
gueiredo em frente ao número 67 no bairro Ipiranga (3 meses aberto).
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível INSTALAR PLA-
CAS ORIENTATIVAS NA ORLA DO BAIRRO COSTA AZUL VISANDO 
INSTRUIR TODOS OS USUÁRIOS DAQUELE LOCAL, tendo em vista 
que algumas regras de utilização são necessárias em espaços públicos, 
como por exemplo regras permissivas ou proibitivas para estacionamen-
to, acampamento, churrasco, som, pesca, duchas, lixos, etc.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Secretário Estadual de Esporte, 
Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, no sentido de informar se é 
possível A LIBERAÇÃO DE TRÊS KIT ESPORTIVO PARA NOSSO MU-
NICÍPIO, tendo em vista a real necessita de ofertar maiores condições e 
apoio aos atletas avareenses.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível ESTUDO 
TÉCNICO VISANDO MELHOR ADEQUAÇÃO NAS REGRAS DE UTI-
LIZAÇÃO DO LOCAL DESTINADO A DESCARTES DE GALHADAS NO 
BAIRRO COSTA AZUL, com as seguintes sugestões (para estudo): 1- 
Criação de Regras de Utilização do Espaço; 2- Placas Informativas das 
Principais Regras; 3-Fechamento do Espaço com Portão e Muro/Cerca; 
4-Equipe no Local para Instruir, Organizar e Fiscalizar; 5-Destinação do 
Material Dispensado (Triturador e/ou Retirada). Desta forma, evitaríamos 
diversos problemas como dispensa de materiais impróprios, queimadas, 
proliferação de animais peçonhentos, etc.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível A INSCRIÇÃO 
DE NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO 
PROGRAMA “APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTI-
CA”, tendo em vista que referido programa visa o desenvolvimento do 
turismo nos municípios brasileiros, principalmente por meio da adequa-
ção da infraestrutura, de forma que permita a expansão das atividades 
turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista, bem como 
a consecução dos objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo. A 
inscrição se encerra no dia 22 de fevereiro de 2018. Sugiro um projeto 
de melhorias na infraestrutura do Bairro Costa Azul especificamente na 
pavimentação com lajotas nas ruas de terra e iluminação pública.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível ESTUDO 
TÉCNICO VISANDO A CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE AGUA NA 
RUA JULIO FIGUEIREDO ESQUINA COM A RUA GIOVANI CAPECCI 
NO BAIRRO IPIRANGA, tendo em vista que os moradores relataram ser 
um problema critico no local, pois as águas que descem pela Rua Julio 
Figueiredo, ao chegar na Rua Giovani Capecci corta rua de terra abaixo, 
provocando constante erosão tanto da Rua Giovani Capecci quanto na 
Estrada da Vera Cruz. Em conversa com a equipe da prefeitura que arru-
mou o local, me disseram que realmente a construção de uma canaleta 
de água resolveria o problema. 
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, no sentido de informar se é possível A INSCRIÇÃO 
DE NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE NO “PROJETO SALAS VERDES” JUNTO AO MINIS-
TÉRIO DO MEIO AMBIENTE, tendo em vista que o referido ministério, 
por meio do Departamento de Educação Ambiental (DEA) da Secretaria 
de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC), em concor-
dância com a Política Nacional de Educação Ambiental e as Diretrizes do 
Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) está com inscri-
ções abertas, até o dia 07 de fevereiro de 2018, para instalação de novas 
Salas Verdes. Informo que a “Sala Verde” é um espaço dedicado ao de-
senvolvimento de atividades de caráter educacional voltadas a temática 
socioambiental e cultural, que visam contribuir e continuar a discussão 
crítica, a organização e o pacto social, o fortalecimento de identidades 
grupais, levando a formação de cidadãos mais informados, participativos 
e dedicados ao processo de construção de sociedades sustentáveis.
- REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de ur-
gência REPAROS NOS SERVIÇOS DAS RUAS ABAIXO: 1-Reparos na 
pavimentação asfáltica na Rua João Roberto Keller, em frente ao número 
630 no Bairro Paraiso. Serviço apresentou defeito buraco; 2-Reparos na 
pavimentação asfáltica na Rua João Roberto Keller, em frente ao núme-
ro 680 no Bairro Paraiso. Serviço apresentou defeito buraco; 3-Reparos 
na pavimentação em lajota, recém realizados, onde foi utilizado lajotas 
impróprias e pedaços de lajotas, deixando a rua em péssimas condições 
de uso, na Rua Espirito Santo, próximo ao número 1071 no Bairro San-
tana; 4-Reparos na pavimentação asfáltica na Avenida Wilma Ferreira 
de M. Valenti, em frente ao Posto de Saúde no Bairro Mario Bannwart. 
Serviço apresentou defeito buraco. 5-Reparos na pavimentação asfáltica 
na Avenida Delfina Lopes Peres, em frente ao número 173, no Bairro 
Mario Bannwart. Neste local o serviço foi realizado com baixa qualidade 
de material, onde até mesmo grama perfurou o asfalto, além do buraco 
na pavimentação. Material utilizado está desfazendo. 6-Reparos na pa-
vimentação asfáltica na Avenida Armando Padredi, próximo ao número 
250 na entrada do Bairro Mario Bannwart. O referido local foi aberto e 
permanece na terra. 7-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Mato 
Grosso, próximo ao número 1971 no Bairro Centro. Serviço apresentou 
defeito buraco. 8-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Espirito 
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Santo, próximo ao número 1167 no Bairro Santana. Serviço apresen-
tou defeito buraco. 9-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Espirito 
Santo, próximo ao número 1215 no Bairro Santana. Serviço apresentou 
defeito buraco. 10-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Espirito 
Santo, próximo ao número 1259 no Bairro Santana. Serviço apresentou 
defeito buraco. 11-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Espirito 
Santo, próximo ao número 1319 no Bairro Centro. Serviço apresentou 
defeito buraco. Em tempo, que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para 
que através do setor competente realize o devido acompanhamento e 
fiscalização quanto aos reparos solicitados neste requerimento. Vale 
frisar que o Parágrafo 2º do Art. 123 da Lei Orgânica do Municipal pre-
vê que “os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos 
à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo, aos que os 
executam, sua permanente atualização e adequação às necessidades 
dos usuários.”
- REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Senhor Prefeito 
Municipal e o Senhor Diretor da CCRSPvias ao que segue: As Obras de 
Duplicação da SP 255 foram entregues com algumas possíveis pendên-
cias, que necessitam, smj, de célere intervenção preventiva: 01- 
Marginal sentido Avaré – São Paulo. O trecho da Passagem Inferior até 
Trevo do Castelinho apresenta asfalto danificado, sem padrão de quali-
dade, onde inclusive as lajotas estão totalmente visíveis.  02-Sinalização 
da Rotatória na Passagem Superior (“trevo do castelinho”). Vindo pela 
marginal, sentido Avaré-SãoPaulo, ao chegar na rotatória, existe uma 
placa de PARE, para dar preferência a quem está na rotatória. No en-
tanto quem vem pela rotatória, antes desta junção, tem uma placa “DE 
A PREFERÊNCIA”. Assim sendo, os veículos estão parando nos dois 
sentidos, um esperando o outro passar, deixando o trecho com baixa 
fluidez e riscos de acidentes. 03- Passagem Superior (“trevo do caste-
linho”): Não possui “iluminação” na passagem de pedestres. Não possui 
“faixa de pedestres” em nenhum dos lados. Não possui abertura após 
ponte (população pulando “guard rails”). 04- Passagem Inferior (saída 
dos bairros: presidencial, são rogério, etc): Não funciona “iluminação” na 
passagem de pedestres. Não possui “faixa de pedestres” em nenhum 
dos lados. 05-Passarela de Pedestres na Entrada do Bairro Santa Mô-
nica: Não funciona “iluminação” na passarela de pedestres. Não pos-
sui “faixas de pedestres” em nenhum dos lados. 06-Viaduto na Entrada 
Principal da Cidade (próximo EMAPA) :Não possui “iluminação” adequa-
da para passagem de pedestres. Não possui “faixas de pedestres” em 
nenhum dos lados. 07-Entrada Principal na Cidade Sentido São Paulo 
– Emapa: Refiro-me a entrada, de quem vem de São Paulo, para ir até 
a EMAPA. Neste trecho, smj, solicito estudo para implantação de Redu-
tor de Velocidade (pedestres não tem visão e veículos entram em alta 
velocidade): 08-Passarela de Pedestres na Entrada do Bairro Paineiras: 
Não possui “faixas de pedestres” em nenhum dos lados. 09-Passagem 
de Pedestres Embaixo do Viaduto (ao lado da linha de trem): Não possui 
“iluminação” na passagem de pedestres. Não possui “faixa de pedestres” 
em nenhum dos lados. 10-Saída de Pedestres do Bairro Terras de São 
José: Entendo ser necessária construção de nova passarela de pedes-
tres (alguns moradores por falta de opção estão fazendo a conversão 
com bicicleta pela rodovia como se fosse um veículo – Os pedestres para 
saírem do bairro precisam caminhar cerca de 1km pela grama ou estrada 
de terra para ter acesso a passarela mais próxima – No local era previsto 
um Viaduto onde os pedestres atravessariam – Não foi construído e difi-
cultaram a saída do bairro de pedestres). Diante do exposto, em caráter 
de urgência, smj, SOLICITO PROVIDENCIAS.

Carlos Alberto Estati
- que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito – 
considerando as alterações nas entradas de acesso à cidade devido a 
duplicação da SP 255, considerando o expressivo aumento do tráfego 
de veículos automotores no município, que informe esta Casa de Leis se 
existe projeto de implantação de semáforos nos principais cruzamentos 
da cidade, posto que tais pontos têm sofrido estrangulamento do trânsito 
não só nas áreas de acesso ao centro da cidade, bem como nas de aces-
so aos bairros periféricos, causando sérios transtornos aos motoristas e 
pedestres desses locais, sendo que a instalação da citada sinalização irá 
otimizar o trânsito da cidade em geral, tornando- mais ágil e dinâmico.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, tendo em vista o término das obras no Bairro Jardim Europa pela 
empresa CODASP, para que informe esta Casa de Leis se já existe pro-
jeto em andamento o qual proceda, em curto prazo de tempo às obras de 
tubulação para a dissipação das águas pluviais do referido local, posto 
ser esta a contrapartida do município na referida obra que coibiu a erosão 
naquele local.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se esta propositura pelo fato de que se não 
forem realizadas obras para colocação da tubulação corre-se o risco de 
voltar o local supracitado de enfrentar o mesmo problema de erosão que 
enfrentou no final do ano passado, podendo vir a causar sérios prejuízos 
e colocar novamente seus moradores em risco.
- que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito 
– para que informe esta Casa de Leis qual a possibilidade de implantar 
sinalização de estacionamento na Rua Rio de Janeiro, no trecho entre a 
Rua Coronel João Cruz e Rua Braz Caldeira, permitindo estacionamento 
em um só lado da mesma, posto que tal trecho, além de ser mão dupla, 
é de grande fluxo de veículos que o acessam tanto no sentido bairro-cen-
tro, quanto no centro-bairro e, estando carros estacionados em ambos os 
lados, dificulta a passagem de quem faz a conversão vindo da Rua Rio 
de Janeiro (centro-bairro), e de quem vem da Rua Braz Caldeira (bairro-
-centro), expondo todos ao risco de colisão no referido local.
- que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito – 
para que informe esta Casa de Leis qual a possibilidade de determinar 
mão única na Rua Roldão Euphrásio Leal, no sentido bairro-centro, posto 
que, devido à rotatória na confluência com a Rua Carmem Dias Faria, ao 
acessar a Rua Antonieta Paulucci os veículos pesados tais como ônibus 
e caminhões são obrigados a realizar manobras perigosas para acessá-
-la, colocando em risco a residência situada na referida rua a qual fica 
em situação de vulnerabilidade com tais manobras dos citados veículos, 
podendo, a qualquer momento, causar um acidente com sérias conse-
quências.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora REGINALDO DOS SANTOS.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal 
de Avaré, para informar a esta Casa de Leis, se a Prefeitura Municipal de 
Avaré planeja terceirizar linhas de transporte de alunos da zona rural e 
da zona urbana de Avaré.
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal de 
Avaré, para informar a esta Casa de Leis, a real necessidade  de  efetuar 
aditamento ao contrato de aluguel de enfeites natalinos com a empresa Bo-
areto &Ruiz Ltda ME de Igaraçu do Tietê no dia 21 de dezembro de 2017, 
portanto a apenas 4 dias do Natal, detalhando os locais nos quais foram co-
locados os adereços correspondentes ao acréscimo de despesas, informan-
do também porque os responsáveis pelo contrato não conseguiram prever 
a quantidade correta de enfeites que seriam colocadas nas ruas da cidade e 
desse modo promover um aditamento em prazo tão curto.
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal 
de Avaré, para informar a esta Casa de Leis, se os dados constantes 
no balancete da prestação de contas da FAMPOP referentes ao item 
“Locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de LED e 
geradores, aditamento de contrato” estão corretos.
-para que seja oficiado à concessionária de água e esgoto da cidade - SA-
BESP - para que urgentemente tome as providências que se fizerem ne-
cessárias no sentido de que todos os reparos realizados pela mesma nas 
vias de circulação da cidade sejam imediatamente nivelados, visto que os 
mesmos apresentam desníveis enormes, podendo a qualquer momento 
ocasionar acidentes graves, especialmente com motocicletas. Em caráter 
de URGÊNCIA, que seja feito o nivelamento da rua Paraíba onde foi recen-
temente feito operação para colocação de tubulação e na esquina das Ruas 
Rio de Janeiro e Paraíba, próximo à Delegacia de Polícia, defronte à imobi-
liária, há um desnível que já foi solicitado por contribuinte o seu nivelamento 
e até a presente data nada foi feito, isso há vários meses.
-para enviar a esta Casa de Leis cópia do contrato realizado entre o Mu-
nicípio e a Banda Frut Pro-Serviço de Som Ltda  mediante Processo de 
Inexigibilidade de Licitação e publicada no Semanário Oficial Digital em 
02.02.2018. Segundo consta na publicação, o valor desembolsado neste 
quesito pela Prefeitura é de R$ 83 mil.
-seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal 
de Avaré, para informar a esta Casa de Leis, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, os números referentes à realização do Teste da Ore-
lhinha nos últimos 6 (seis) meses e os números relacionados aos casos 
marcados e que não compareceram para a efetiva realização do Teste 
na Casa da Mulher.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que informe esta Casa de Leis qual o motivo de até o presente 
momento não ter sido providenciada a iluminação pública na Praça Da-
nilo Carvalho Batista, Bairro Alto da Colina, bem como de não ter sido 
providenciada fixação da placa de indicação do nome da mesma.
-que seja oficiado à Secretária Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, Sra. Érica Alves, para que envie a esta Casa de Leis 
cópia das atas das reuniões realizadas por esta secretaria, nos últimos 
90(noventa) dias, para tratar do problema dos andarilhos de nossa ci-
dade, bem como informe quais  providências estão sendo efetivamente 
tomadas para que os mesmos recebam assistência necessária para e 
devido atendimento psicossocial e de amparo por parte do poder público 
municipal. Requeiro ainda, que informe se há por parte desta secretaria 
algum projeto para viabilizar o auxílio a esses moradores de rua no sen-
tido de retirá-los de tal situação em que se encontram.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através do setor competente responda acerca da comercializa-
ção e aquisição dos jazigos no Cemitério da Barra Grande pelos munícipes, 
informando qual setor é responsável e quem responde por ele sobre essa 
questão. JUSTIFICATIVA: Esta propositura justifica-se pelo fato de ter sido 
este vereador procurado por munícipes moradores do Bairro Barra Grande 
questionando sobre o assunto devido a alguns terem interesse de adquirir 
um jazigo naquele cemitério, não logrando êxito.
-que seja oficiado à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista 
– SP, na pessoa do seu provedor, o Senhor Ozir Zancanaro, votos de pro-
fundo agradecimento pelos serviços prestados à minha genitora a qual 
recebeu atendimento emergencial na UTI desta instituição, bem como 
por todo o período de internação o qual se deu no dia 13 de janeiro pp., 
atendimento este que foi de extrema atenção e eficiência.
-que seja oficiado ao Departamento de Saúde de Paraguaçu Paulista – 
SP, na pessoa da Diretora Sra. Cristina Bonfim de Lima Gomes, votos 
de profundo agradecimento pelo atendimento e atenção dispensados à 
minha genitora, a qual foi hospitalizada neste município no dia 13 de 
janeiro pp., ocasião em que recebeu tratamento com extrema atenção 
deste Departamento.
-que seja oficiado à Autoparque do Brasil, considerando que o horário 
de funcionamento do estacionamento rotativo denominado “Zona Azul” 
é das 08h às 17horas, considerando que é dado por parte da empre-
sa 10(dez) minutos de tolerância tanto aos motoristas que não colocam 
o cartão de estacionamento, tanto para aqueles que ultrapassem esse 
período de tempo do cartão, requeiro seja estendido o horário de funcio-
namento do escritório de atendimento, ao menos para às 17h30min para 
que os usuários os quais necessitarem recolher o valor de R$15,00(-
quinze reais) para evitar a multa e consequentes pontos na CNH.JUS-
TIFICATIVA: Justifica-se esta propositura pelo fato de ter este vereador 
recebido inúmeras reclamações de usuários do estacionamento rotativo, 
tanto daqui da nossa cidade, quanto aqueles que vêm de fora, que, de-
vido à demora em bancos e no comércio local, acabam por ultrapassar 
o horário previsto no cartão de estacionamento e, quando conseguem 
chegar ao veículo e tomar ciência da notificação já não conseguem mais 
efetuar o pagamento, devido ao escritório fechar às 17horas e, muitos 
não conseguem trocar R$15,00(quinze reais) em moeda para que pos-
sam fazê-lo nas máquinas da empresa, culminando, assim, na autuação.

Ivan Carvalho de Melo
- que seja oficiado ao Secretário de Serviços, se há possibilidade de re-
vitalizar três (3) bancos da Praça Johann Gordom, localizado na Avenida 
Major Rangel, próximo ao Terminal de Ônibus, no Centro.
-que seja oficiado ao Sr. Secretário de Esporte e Lazer, Leonardo Pires Ripoli, para 
que nos informe se há possibilidade de fazer uma roçada no Campo de Futebol 
do Jardim Brasil, na Rua Mato Grosso, nº 3691, localizado no Bairro jardim Brasil.
-que seja oficiado a Secretaria de Obras e Habitação, Sr. Alexandre Leal 
Nigro, que nos informe como está o andamento da Erosão do Jardim 
Europa II. 1). Qual é a data certa para o término? 2). O que a “CODASP”, 
fez no local? 3). O que está faltando para o município concluir a obra?
-que seja oficiado ao Sr. Secretário do Meio Ambiente, Judésio Borges, para que estude 
se há possibilidade de fazer uma fiscalização e efetuar uma limpeza na Rua João Mano-
el Fernandes (no final da rua), no local citado há um terreno que seria pra ser depositados 
resto de entulhos, só que estão “DEPOSITANDO OUTROS TIPOS DE MATERIAIS”, 
como por exemplo: móveis velhos, pneus, madeiras e outros.

Marialva Araujo de Souza Biazon
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, con-
siderando o Artigo 70, da Lei nº126/2010, em que versa acerca da extinção de 
diversos cargos do município, para que informe esta Casa de Leis qual a possi-
bilidade de os ocupantes do cargo denominado Atendente Público terem altera-
da a denominação do mesmo para outro cargo que tenha funções e atribuições 
afins. Requeiro ainda que seja oficiado também o Presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Avaré e Região, Sr. Leonardo do Espírito 
Santo, para que tome ciência do conteúdo deste requerimento.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, para que informe esta Casa de Leis qual a possibilidade de proceder 
à equiparação do nível salarial dos Dentistas ao nível salarial dos Médi-
cos do município, posto que ambos são funcionários da saúde com os 
mesmos critérios de ingresso no serviço público. Requeiro ainda seja 
também oficiado o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Avaré e Região, Sr. Leonardo do Espírito Santo, para que 
tome ciência do conteúdo do presente requerimento.
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Roberto Araujo

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora BENEDITA PEREIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ADELINA LOPES DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor CELSO CESAR CAVALHIERI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor EVERTON CARLOS PINTO DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor DAVI PIRES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora TOSHI SUZUKI YAMANAKA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ANA MENDES DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da menina MARIA VITÓRIA DENIZ GARCIA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor CLAUDIO VICENTINI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ PEDRO CUSTODIO MARQUES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor VALDINEI BAPTISTA PEREIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ADIR CATARINA GUASSU.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor EDMUNDO NEGRÃO DIAS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOVINO RODRIGUES DE SOUZA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora NAZIRA DA SILVA PEREIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora LUZIA MANOEL DOS SANTOS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSE FRANCISCO SANTOS DE SOUZA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ANTONIO APARECIDO DE SENE.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ANA MARQUES DE CAMARGO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor OSVALDO PEREIRA ALVES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor SAMUEL FREITAS DE OLIVEIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ROGERIO ALVES DE CAMPOS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA CELIA ESTEVES CORADI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES SALGADO DE SOU-
ZA ARRUDA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ MENDES FILHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ANTONIO APARECIDO TEIXEIRA DE AR-
RUDA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor FRANCISCO ESTANISLAU DE CAMPOS 
MAILLARD.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor NELSON PANIZZA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora BENEDITA VAZ DA SILVEIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ANTONIO MARCELO FILHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor DOMINGOS AUGUSTO MARTINS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOÃO TOMAZ DA SILVA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOÃO DE CASTRO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora EVA PINHEIRO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ NUNES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ RICARDO MALAQUIAS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor PEDRO RODRIGUES MARTINS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ DE GOES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora REGINA DOS SANTOS MONTANHA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ELIANA APARECIDA BELCHIOR.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JONNY MAIKON VIEIRA DE ALMEIDA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora DIRCE GOMES DE PAULA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora CELIA REGINA SILVESTRE.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora LOURDES CAROLINA COMOTTI DOS 
SANTOS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor AMAND WERNER ASSMANN.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora LEDA MARTINS ALVES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor BENEDICTO IGNACIO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor AKIUO TAKEDA.

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES DA SILVA DO AMA-
RAL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora CECILIA DE CAMPOS ALVES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora JOSELINA AUGUSTO DE SOUSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor BRUNO CESAR PEREIRA KAYSER.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor ADÃO TEIXEIRA DE ARRUDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor LAURO DO NASCIMENTO.
-seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – sede de Avaré/SP, para que providenciem em caráter de 
URGÊNCIA o conserto do vazamento do esgoto que está correndo a céu 
aberto pela via pública e desaguando na confluência da Avenida Para-
napanema com a Rua Mário Gomes Timóteo, provocando uma fedentina 
insuportável e prejudicando a saúde pública, em especial dos moradores 
ali próximos, além de prejudicar o meio ambiente, pois o local que está 
sendo despejado o esgoto segue para o córrego do curtume, motivo pelo 
qual, se faz necessário URGENTEMENTE o conserto desse vazamento 
de esgoto.     Outrossim, solicito que esta Colenda Casa de Leis seja 
informada sobre as providências adotadas por essa concessionária de 
água e esgoto em nosso município.
-seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – sede de Avaré, para que providencie com URGÊNCIA os 
reparos na tubulação de água que está com vazamento na Praça Adolfo 
Guaraciba, ao lado do antigo Fórum de Avaré, uma vez que está ocorren-
do o desperdício de água potável naquele local.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, para que informe a esta Casa de Leis que providências foram 
adotadas com relação ao Requerimento nº 0229/2017, de 06/03/2017, 
cuja cópia segue em anexo, que dispõe sobre a pintura em dois bancos 
públicos, na Praça Padre Tavares, com o logotipo vipstore, apagando 
com isso a história e a memória da nossa cidade que estavam gravados 
naqueles bancos.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAUSOS 
E PARABENIZAÇÕES” ao Ilustre Delegado Seccional de Polícia da Es-
tância Turística de Avaré, Doutor Rubens Cesar Garcia Jorge pela nome-
ação que faz jus ao trabalho valoroso e importante que vem desempe-
nhando a frente da segurança pública de Avaré e região. Foi com muita 
alegria e imensa satisfação que a sociedade avareense recebeu a notícia 
da nomeação do Doutor Rubens Cesar Garcia Jorge como Delegado de 
Polícia Titular da Delegacia Seccional de Polícia de Avaré. Sempre foi 
um Policial Civil combativo e colocou centenas de criminosos atrás das 
grades. Agora como Delegado Seccional de Polícia com certeza intensi-
ficará ainda mais o combate a criminalidade, que diga- se de passagem, 
é seu ponto forte!

INDICAÇÕES
Antonio Angelo Cicirelli-Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através 
do setor competente providencie a capina do mato na Rua Oscar Ameri-
cano, no Bairro Jardim Botânico.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através 
do setor competente providencie operação tapa-buraco em caráter de 
URGÊNCIA no bairro Santa Mônica, posto que suas ruas estão intransi-
táveis prejudicando sobremaneira seus moradores.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através 
do setor competente providencie operação tapa-buraco em caráter de 
URGÊNCIA no bairro Jardim Paineiras.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através 
do setor competente, realize a limpeza dos terrenos na Rua Eupedes 
Barsanutu próximo ao nº 150 no bairro Brabância.

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
- para que através do setor competente, dentro das possibilidades e 
atendendo aos pedidos de munícipes, que seja analisado pela Comissão 
de Transito, a necessidade da instalação de uma lombada na Avenida 
Grande Lago, no bairro Costa Azul, tendo em vista que os motoristas tra-
fegam em altíssima velocidade naquela via. Indico como local apropriado 
a Avenida Grande Lago entre as Ruas São Francisco e Borda do Campo.
-para que através do setor competente, dentro das possibilidades e aten-
dendo ao pedido de munícipe, que seja efetuado a troca de lâmpadas 
na Rua Geraldo Paschoal, próximo ao número 75, a qual encontra-se 
queimada há meses.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- Para que através do setor competente estude a possibilidade de insta-
lação de um redutor de velocidade na Rua Dico Mercadante defronte a 
CEI Carolina Puzzielo.
-Para que através do setor competente para que seja providenciada a 
pintura da faixa de pedestres, colocação de placas de sinalização e ins-
talação de um redutor de velocidade em frente a escola Celso Ferreira 
da silva no Jardim vera cruz
-Para que por meio do setor competente seja estudado a possibilidade 
de passar a máquina patrol no Bairro dos Rochas.
-Para que por meio do setor competente seja estudado a possibilidade 
de passar a máquina patrol no Bairro terras de Sao Marcos II, próximo 
ao Pontal do Remanso.
-Para que através do setor competente dentro das possibilidades e aten-
dendo a pedido de munícipe que sejam trocadas as lâmpadas do poste 
na Rua Nove de Julho defronte ao n 1928 Bairro Santana

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que execute manutenção asfál-
tica (operação tapa buracos) em toda a extensão da Alameda Ângelo 
Contrucci que encontra-se intransitável em razão dos enormes buracos.
- por meio do setor competente, para que providencie iluminação ade-
quada na Avenida Mamude Sacre número 311/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, tome providências em relação aos bois 
pastando nas guias e sarjetas do Bairro Nova Avaré.
-por meio do setor competente, para que realize em caráter de urgência 
Operação Tapa Buracos em todo Bairro Presidencial.
- por meio do setor competente, para que providencie substituição de 
lâmpada queimada em frente ao Centro Administrativo.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade da cria-
ção de um chefe para cuidar das Praças e Jardins de nossa cidade e que 
a fiscalização seja intensa e eficiente.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de voltar 
à coleta de sangue nos Postos de Saúde dos Bairros.
- por meio do setor competente, para que realize a recuperação da via na 
entrada do Condomínio Residencial Serena/Vila Esperança.
- por meio do setor competente, para que providencie a limpeza no pas-
seio público do CRAS III do Bairro Vera Cruz.
- por meio do setor competente, para que providencie a troca de lâmpada 
queimada em frente à E.E. Matilde Vieira e Auto Escola Sim, localizadas 
na Rua Piauí.
- por meio do setor competente, para que realize com urgência capina-
ção em frene à EMEB Olga Giraldi, que está coberta de matos colocando 
em risco à saúde dos alunos e funcionários da Escola.
- por meio do setor competente, para que providencie a substituição de 
lâmpada no poste em frente da Escola Celso Ferreira da Silva/Bairro 
Vera Cruz.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza/capinação na 
entrada do Instituto Médico Legal (IML).
- por meio do setor competente, para que providencie poda de levante 
nas árvores e capinação na Praça José da Cunha Ribeiro/Colina Verde 
(segue fotos em anexo).
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade que 
as receitas médica expedidas na Unidades de Saúde sejam digitadas, 
para que os pacientes possam saber quais medicamentos estão sendo 
prescritos pelo Profissional de Saúde.
- por meio do setor competente, para que realize Operação Tapa Buracos 
em toda extensão da Rua Álvaro Lemos Torres/Bairro Brabância.
- por meio do setor competente, para que providencie iluminação ade-
quada na Rua Bertha Banwarth/Bairro Vera Cruz.
- por meio do setor competente, providencie a limpeza de terreno na Rua 
Ciro de Júlio número 55/Bairro Alto.
- por meio do setor competente, para que conforme a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique os proprietários dos terrenos localizados em toda a ex-
tensão da Rua das Camélias/Colina Verde, que realizem capinação, limpe-
za, manutenção e construção do passeio público dos referidos lotes.
- por meio do setor competente, para que providencie iluminação ade-
quada em toda a extensão da Rua Joaquim Aires número 287/Bairro 
Vera Cruz.
- por meio do setor competente, para que providencie iluminação ade-
quada em toda a extensão da Rua Joaquim Arnês/Bairro Vera Cruz.
- por meio do setor competente, para que providencie a limpeza do ter-
reno localizado na Rua Julia Alves Esteves, número 81/Bairro Jardim 
Paraíso.
- por meio do setor competente, para que providencie limpeza do terre-
no localizado na Rua Manuel Santos Callado ao lado do CRASIII/Bairro 
Vera Cruz.
- por meio do setor competente, para que realize a substituição de lâmpa-
da queimada na Rua Pedro Brandi Contrucci/Jardim Vera Cruz.
- por meio do setor competente, para que providencie troca de lâmpadas 
queimadas na Rua Voluntários de Avaré, em frente ao número 1573/Centro.

Alessandro Rios Conforti
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS EM FRENTE A ETEC NA RUA ALVARO LEMOS TORRES, 
561 - BRABÂNCIA, onde existem alguns buracos grandes, deixando o 
local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta rua a pavi-
mentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE FISCA-
LIZAÇÃO NA AVENIDA WILMA FERREIRA DE M. VALENTI NO BAIRRO 
MARIO BANNWART, AO LADO DO NOVO POSTO DE SAÚDE, tendo 
em vista que o local detém entulhos e lixos.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAPI-
NAGEM NA AVENIDA WILMA FERREIRA DE M. VALENTI NO BAIRRO 
MARIO BANNWART, AO LADO DO NOVO POSTO DE SAÚDE, tendo 
em vista que se encontra com mato alto.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado O SERVIÇO DE MÁ-
QUINAS NO FINAL DA AVENIDA WILMA FERREIRA DE M. VALENTI, 
PRÓXIMO AO NOVO POSTO DE SAÚDE, VISANDO ACERTAR O 
SOLO PARA EVITAR AGUA PARADA NO LOCAL, tendo em vista que 
referido local detém bastante água parada podendo ser ambiente para a 
proliferação de mosquitos e outros animais peçonhentos.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAPI-
NAGEM NA PRAÇA DA AVENIDA DELFINA LOPES PERES NO BAIR-
RO MARIO BANNWART, tendo em vista que se encontra com mato alto.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TA-
PA-BURACOS NA RUA ANTONIO GOMES ESQUINA COM RUA JOÃO 
PAULO NOGUEIRA NO BAIRRO PARAISO, onde existem buracos, dei-
xando o local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta rua 
a pavimentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS NA RUA JOÃO ROBERTO KELLER NO BAIRRO PARAISO, 
onde detém 01 (um) buraco com início de erosão. Necessita de Urgên-
cia visto que vem aumentando significativamente. Informo que o local é 
Asfalto.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS NA RUA FERNANDO ALVES, PRÓXIMO AO NÚMERO 240 
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NO BAIRRO PARAISO, onde existem 05 buracos grandes, deixando o 
local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta rua a pavi-
mentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS NA RUA WALDEMAR LOPES PERES, PRÓXIMO AO NÚ-
MERO 531 NO BAIRRO PARAISO, onde existem 02 buracos pequenos, 
deixando o local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta 
rua a pavimentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TA-
PA-BURACOS NA RUA WALDEMAR LOPES PERES, PRÓXIMO AO 
NÚMERO 200 NO BAIRRO PARAISO, onde existe 01 buraco grande, 
deixando o local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta 
rua a pavimentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado O SERVIÇO “OPERAÇÃO 
CATA TRECO” NA RUA JULIO FIGUEIREDO ESQUINA COM A RUA GIO-
VANI CAPECCI NO BAIRRO IPIRANGA ONDE DETÉM ALGUNS MÓVEIS 
E UTENSÍLIOS DISPENSADOS PELA POPULAÇÃO, tendo em vista que 
referida dispensa vem atrapalhando a fluidez do transito no local.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAPI-
NAGEM NA RUA JULIO FIGUEIREDO PRÓXIMO AO JARDIM SANTA 
ELISA, tendo em vista que se encontra com mato alto.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE FISCA-
LIZAÇÃO NA RUA JULIO FIGUEIREDO PRÓXIMO DA ENTRADA DO 
BAIRRO SANTA ELISA, tendo em vista que o local detém entulhos e lixos.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado O SERVIÇO DE MÁ-
QUINAS NO FINAL DA RUA JULIO FIGUEIREDO EM TECHO DE TER-
RA QUE LIGA A RUA JOSÉ RIZZO FILHO VIOTTI, tendo em vista que 
referido local encontra-se com inúmeros buracos, dificultando a fluidez 
do trânsito. O local é rua de terra.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAPI-
NAGEM NA PRAÇA SITUADA NA RUA MAURO S. DE OLIVEIRA, NO 
BAIRRO JARDIM SANTA ELISA, tendo em vista que se encontra com 
mato alto.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CO-
LETA DE GALHADAS NO FINAL DA RUA MAURO S. DE OLIVEIRA NO 
BAIRRO JARDIM SANTA ELISA, tendo em vista que existem diversos 
galhos dispensados no local.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CA-
PINAGEM NA PRAÇA DA RUA DOLORES VASQUES CARDOSO, NO 
BAIRRO JARDIM SANTA ELISA, tendo em vista que se encontra com 
mato alto.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE FISCALI-
ZAÇÃO NA PRAÇA DA RUA DOLORES VASQUES CARDOSO NO BAIR-
RO SANTA ELISA, tendo em vista que o local detém entulhos e lixos.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAPINA-
GEM NA RUA PROFESSOR WILMA RODRIGUES ESQUINA COM A RUA 
VERA CRUZ NO BAIRRO IPIRANGA, tendo em vista que o local apresenta 
mato alto na calçada, fazendo com que os pedestres andem pela rua.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado O SERVIÇO “OPERA-
ÇÃO CATA TRECO” NA RUA PROFESSORA WILMA RODRIGUES ES-
QUINA COM A RUA VERA CRUZ NO BAIRRO IPIRANGA ONDE DETÉM 
ALGUNS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DISPENSADOS PELA POPULAÇÃO.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAPINA-
GEM NO BAIRRO SÃO ROGÉRIO, onde em diversos pontos os matos in-
vadiram as calçadas fazendo com que os pedestres andem pela rua.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS NA RUA ESPIRITO SANTO ESQUINA COM RUA FELIX FA-
GUNDES NO BAIRRO SANTANA, onde existem 02 buracos pequenos, 
deixando o local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta 
rua a pavimentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE COLE-
TA DE GALHADAS NA RUA GRÉCIA NO JARDIM EUROPA, tendo em 
vista que existem diversos galhos dispensados no local.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CO-
LETA DE GALHADAS NA RUA IZZAC RODRIGUES ALVEZ, PRÓXIMO 
AO NÚMERO 130, NO JARDIM BOA VISTA, tendo em vista que existem 
diversos galhos dispensados no local.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CO-
LETA DE GALHADAS NA RUA IZZAC RODRIGUES ALVEZ, PRÓXIMO 
AO NÚMERO 214, NO JARDIM BOA VISTA, tendo em vista que existem 
diversos galhos dispensados no local.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS NA RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, PRÓXIMO AO NÚME-
RO 118, NO BAIRRO JARDIM BOA VISTA, onde existem 02 buracos 
pequenos, deixando o local com baixa segurança aos usuários. Informo 
que nesta rua a pavimentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TA-
PA-BURACOS NA RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS DO NÚMERO 198 
AO 298, NO BAIRRO JARDIM BOA VISTA, onde existem 12 buracos 
grandes, deixando o local com baixa segurança aos usuários. Informo 
que nesta rua a pavimentação é asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS NA RUA IZAAC RODRIGUES ALVEZ, PRÓXIMO AO NÚ-
MERO 130, NO BAIRRO JARDIM BOA VISTA, onde existe 01 buraco 
muito grande, deixando o local com baixa segurança aos usuários. Infor-
mo que nesta rua a pavimentação é asfáltica.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAL-
CETEIRO NA RUA 9 DE JULHO, PRÓXIMO AO NÚMERO 1149, NO 
BAIRRO CENTRO, onde existe 01 buraco pequeno, deixando o local 
com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta rua a pavimen-
tação é lajota.
- INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE CAL-
CETEIRO NA AVENIDA DA CONSTELAÇÃO, NO BAIRRO COSTA 
AZUL, CONFORME FOTO EM ANEXO, onde existe 01 buraco grande, 
deixando o local com baixa segurança aos usuários. Informo que nesta 
rua a pavimentação é lajota.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- para que o Conselho Municipal de Trânsito avalia a necessidade de 
lombada na Rua Carmem Dias Faria, nas imediações da Unidade Básica 
de Saúde do Jardim Vera Cruz.

Roberto Araújo
- para que através do Departamento competente providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua 
Rosa Figueiredo – Bairro: “Vila Martins”, visto que lá existem buracos, 
causando transtornos aos usuários da referida via.
- para que através do Departamento competente providencie em caráter 
de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Luiz 
Zanela – Bairro: “Santa Elizabeth”, visto que lá existem buracos, causan-
do transtornos aos usuários da referida via.
- para que através do Departamento competente providencie em cará-
ter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua 
Francisco Gurgel Pismel – Bairro: “Vila Martins”, visto que lá existem bu-
racos, causando transtornos aos usuários da referida via.
- para que através do Departamento competente, providencie em cará-
ter de URGÊNCIA o conserto do vazamento dos vasos sanitários e das 
válvulas dos banheiros e torneiras do campo municipal, uma vez, que o 
mesmo está em condições precárias.
- para que através do Departamento competente, providencie em caráter 
de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Avenida 
Carmen Dias Faria, visto que lá existem crateras, causando transtornos 
aos usuários da referida via. Outrossim, solicito ainda ao Ilustre Prefeito, 
que enquanto não seja efetuada a operação “tapa buracos”, que provi-
dencie o nivelamento dos buracos com resíduos sólidos.

CIRCULAR N º 05/2018- DG
Avaré, 23 de fevereiro de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
26/02/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem 
do Dia da Sessão Ordinária de 26 de fevereiro do corrente ano, 
que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROCESSO Nº 192/2017 - Discussão Única 
Assunto: Representação à Comissão de Ética, de autoria da 
Sra. MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA contra a Vereado-
ra Adalgisa Lopes Ward por quebra de decoro parlamentar 
em fatos ocorridos nesta edilidade. 
Anexo: Cópia do Parecer Preliminar do Presidente da Comissão 
de Ética Parlamentar.
Observação: O processo integral encontra-se à disposição na 
Secretaria da Câmara.
2. PROJETO DE LEI Nº 01/2018 - Discussão Única 
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Dispõe sobre o uso de espaços públicos de publicida-
de para Campanhas Educativas, sobre atos de violência contra 
a Mulher. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 01/2018 e do Parecer do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; 
e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas)
3. PROJETO DE LEI Nº 07/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Institui o ano de 2018 como o “Ano do Escultor Fausto Maz-
zola” na Estância Turística de Avaré e adota outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 07/2018 e do Parecer do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; 
e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. (c/emendas)
4. PROJETO DE LEI Nº 09/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Artigo 1º da Lei nº 953, de 20 de junho de 2007. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 09/2018 e do Parecer do 
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(c/emenda)
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
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica para pagamentos por se tratar de prestação de serviços 
profissionais de consultoria, suporte técnico, e licença de sof-
tware, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
disponibilização de sistemas informatizados para a administra-
ção pública municipal.
Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA
Empenho(s): 5072, 4530, 4529, 4531, 4562,  4532, 4563/2016
Valor: R$ 83.784,83
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de Locação de Decoração 
Natalina, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária, 
realização de eventos turísticos.
Fornecedor: Boareto & Ruiz Ltda. ME
Empenho(s): 19399, 16694/2017
Valor: R$  120.933,33
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica para pagamento de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem se faz necessária para atendimento da demanda da 
Secretaria Municipal de Saude.
Fornecedor: Ciamed – Distribuidora de Medicamentos LTDA
Empenho(s): 13355, 14896, 14878/2017
Valor: R$ 3.835,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de pagamento do ECAD 
– Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição para o Car-
naval 2018.
Fornecedor: ECAD – ESC. Central Arrec. E Distribuição
Empenho(s): 1906/2018
Valor: R$ 7.927,54
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de inscrição no Curso e-So-
cial para servidores do Departamento de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoal.
Fornecedor: IBRAP – Instituto Brasileiro de Adm. e Governança 
Pública Ltda.
Empenho(s): 16655/2017
Valor: R$ 1.832,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com 
publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
por se tratar de serviço prestado com publicações no Diário Ofi-
cial da União.
Fornecedor: Imprensa Nacional 
Empenho(s): 1584/2017
Valor: R$ 132,16
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com 
Publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para a publicação de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 1795/2018
Valor: R$ 6.711,43
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material 
de limpeza, copos descartáveis, luvas látex, papel higiênico e 
papel toalha, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para o bom funcionamento dos departamentos da municipali-
dade.
Fornecedor: Indústria e Comércio de Prod. de Limpeza Maca-
tuba Ltda ME
Empenho: 12016, 11504, 11980, 11981, 11915, 12018, 13332, 
12017, 12002, 11982, 11979, 12831, 15050, 15047, 15046, 
15044, 14990, 14988, 14989, 14992, 14991, 13183, 15045/2017
Valor: 17.125,01
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de aquisição de refeição tipo 
marmita, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária, 
para atendimento emergencial no Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Naiara Valerio de Oliveira Morita – EPP
Empenho(s): 377/2017
Valor: R$ 5.820,15 
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros 
alimentícios estocáveis, leite em pó, sal, macarrão parafuso e 
extrato de tomate tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária, por se tratar de alimentação para ações sociais, merenda 
escolar para o EJA e Ensino Fundamental.
Fornecedor: Nutri House Alimentos Ltda. EPP
Empenho(s): 15179, 11921, 11924, 11923/2017
Valor: R$ 57.406,32 
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de serviço prestado com 
publicação, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para a publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Pu-
blicidade Ltda.
Empenho(s): 1800/2018
Valor: R$ 820,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de aquisição de uma Minivan 
Veiculo Automotor Biocombustível, 07 lugares, 05 portas - , tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendi-
mento a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: Proeste Dracena Comércio de Veículos e Peças Ltda
Empenho(s): 16417/2017
Valor: R$ 76.300,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de locação de caminhão 
coleta de lixo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para coleta do lixo domiciliar e para Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente.
Fornecedor: Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda
Empenho(s): 17134/2017
Valor: R$ 100.800,00
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de serviço de   manutenção do 
aterro sanitário, tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária  para suprir a necessidade de destinação final de resíduos 
sólidos no aterro sanitário de Avaré.
Fornecedor: Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenho(s): 8308, 19219/2017
Valor: R$ 310.274,26
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de material 
de limpeza, materiais descartáveis, aquisição de aparelhos de 
pressão, luvas , vassourão ,tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para atender a Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor: Salvi Lopes & Cia Ltda
Empenho(s): 8233, 8379, 8561, 9936, 9937, 11328, 11414, 
11878, 11929, 11988, 11991, 11992, 12026, 12836, 13197, 
13198, 13199, 13200, 13201, 13202, 13568, 13627, 13638, 
14958, 14970, 15185, 15246, 15254, 16715, 16718, 17238/2017
Valor: R$ 80.038,10
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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INEDITORIAIS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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 Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de fornecimento de ma-
terial limpeza, sacos de lixo e soluções específicas, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessário para, manutenção das 
atividades administrativas.
Fornecedor: Santec Fabricação e Comércio de Prod. de Lim-
peza
Empenho(s): 12834, 12024, 15184, 16603, 15299, 15317, 
15060, 16717, 16716, 16719/2017
Valor: R$ 7.341,62
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar de aquisição de peças, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o bom 
funcionamento da frota municipal.
Fornecedor: Tekcom – Importadora de autopeças Ltda. - EPP
Empenho(s): 11932, 9426, 6499/2017
Valor: R$ 13.327,74
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se tratar de fornecimento de  locação 
de andaimes, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria, manutenção de bens e imóveis da municipalidade.
Fornecedor: TRC Avaré Aluguel de Equipamentos Eireli – EPP
Empenho(s): 10764/2016
Valor: R$ 96,00 
Avaré, 23 de Fevereiro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA 
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do,  vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos por se se tratar. Serviços de manutenção 
de equipamentos médicos hospitalares.
Fornecedor :.ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA 
- ME
Empenho(s) : 246,13478/2.017
Valor : R$ 8.243,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2.018

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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamentos, Prestação de serviços de plantões mé-
dicos de urgências e emergências do Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor : IFS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
Empenho(s) : 13367/2017, 440/2018.
Valor : R$ 529.597,44
Avaré, 22 de Fevereiro de 2.018

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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos, serviços de limpeza logradouros publicos 
em areas urbanas. 
Fornecedor : P.H. RUBIO HUNGRIA ME
Empenho(s) : 7713/2.017
Valor : R$ 16.500,00
Avaré, 22 de Fevereiro de 2.018

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 Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem crono-
lógica de pagamento do ECAD - Escritorio central e Distribuição 
para o Carnaval 2018. 
Fornecedor :  ECAD – ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUIÇÃO
Empenho(s) : 1906/2.018
Valor : R$ 7.927,54
Avaré, 22 de Fevereiro de 2.018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRA-
ÇÃO deferido em 18/12/2017
AI Nº 081 de 07/12/2017, protocolo/processo nº 2262/17 de 
07/12/2017; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE INTER-
DIÇÃO CAUTELAR Nº 061, protocolo/processo nº 2263/17 de 
07/12/2017; TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO Nº 064, 
protocolo/processo nº 2264/17 de 07/02/2017 e TERMO DE 
INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO Nº 066, protocolo/processo nº 
2312/17 de 19/12/2017.
Interessado: DONNINI & DONNINI PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.358.573/0001-08
Endereço: Rua Santos Dumont nº 1526 – Avaré/SP

02.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRA-
ÇÃO deferido em 12/12/2017
AI Nº 082 de 07/12/2017, protocolo/processo nº 2259/17 de 
07/12/2017; AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE APRE-
ENSÃO E INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO Nº 062, protocolo/
processo nº 2260/17 de 07/12/2017 e TERMO DE INUTILIZA-
ÇÃO DO PRODUTO Nº 065, protocolo/processo nº 2261/17 de 
07/12/2017.
Interessado: DONNINI & DONNINI PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 11.358.573/0001-08
Endereço: Rua Santos Dumont nº 1526 – Avaré/SP

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
27 DE NOVEMBRO DE 2017

Conselho Municipal de Políticas Culturais
Reunião iniciada as 18hrs e 30 min e realizada no Centro Cul-
tural Esther Pires Novaes, Rua Ceará, n° 1507, contou com 
quorum de 11 (onze) conselheiros que assinaram a lista ane-
xa, sendo eles 10 (dez) titulares e 1 (um) suplente, os seguin-
tes conselheiros não compareceram, mas justificaram suas 
ausências, são eles: Rosa Yuri (Literatura), Flávio de Oliveira 
(Associação de Cultura Afro Brasileira e Ângela Golin (Conse-
lho Municipal do Plano Diretor), outros conselheiros não com-
pareceram e nem enviaram seus suplentes: Rosângela de 
Oliveira (Artes Plásticas), Karina dos Santos Vieira de Souza 
(Fotografia), Juliano Roger Machado de Oliveira (Teatro), Ever-
ton Gomez Brasil (Dança), Carlos Domingos Alonso (Artes Fol-
clóricas), Luis Fernando Lopes (Produtores Culturais), Isabel 
Cardoso (Associação Comercial e Industrial de Avaré), Sueli 
Conceição de Souza Papay (Associação de Artesanato), Rei-
naldo Severino Souto (Secretaria de Turismo), Judésio Borges 
(Secretaria de Meio Ambiente) e Dayane Paes Silva Leite (De-
partamento de Contabilidade), não havendo representantes do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Municipal de Turismo, a Vice-Presidente, Sílvia Beltrami, que 
preside a reunião desta data com a ausência justificada da Pre-
sidente agradece a presença de todos e inicia a reunião com a 
notícia de que está no ar a página da rede social Facebook do 
Conselho de Municipal de Politicas Culturais criada por Poliana 
Gomez Brasil e que viabilizará os eventos e discussões do atual 
conselho, em seguida foi realizada pelo 1° secretário a leitura 
da ATA anterior e aprovada por unanimidade. Dando continui-
dade a reunião, Sílvia explanou sobre os assuntos da reunião 
com o Secretário da Cultura Diego Beraldo e citou que o mesmo 
não estava ciente sobre o processo de doação voluntária para 
o CMPC e que também não estava ciente da conta, porém, re-
solveu no exato momento esclarecer as origens da verba e se 
dispôs a tomar providências do processo tanto da alteração da 
nomenclatura do fundo (Fundo Social para o Fundo de Cultura) 
e também quanto a folha com o número da conta para doação 
junto ao carnê do IPTU em 2018. Em seguida o assunto em 
pauta foi a divulgação para a sociedade sobre a campanha do 
Conselho, o conselheiro Xavier criou o Poupa Cuca, persona-
gem que ilustrará essa mesma campanha e os “flyers” de divul-
gação. Nesse mesmo contexto Cida Cock se dispôs a divulgar 
um espaço em seu jornal, optou sobre a frase a ser utilizada 
para esses mesmos fins e deixou a critério uma divulgação na 
página “Amigos da Cultura” criada por ela em anos anteriores, 
Sílvia alertou que mesmo com todos esses trâmites pensados é 
necessário criar um regulamento que beneficie a todas as áreas 
artísticas. O conselheiro Ricardo colocou uma situação de que 
haverá alguns eventos e rematriculas dos projetos no Centro 
Cultural e que se esses panfletos ficarem prontos poderão ser 
distribuídos para esse publico. Logo em seguida foi colocada 
para ciência de todos os presentes os oficios enviados pelo 
atual Secretário da Cultura com a finalidade de melhorias nos 
locais de cultura em Avaré, os oficios são: nº 307, enviado à 
Diretoria da TV Cabo Mix propondo parceira de pontos de TV 
e internet no Centro Cultural Esther Pires Novaes, recebendo 
resposta positiva da empresa sobre o fornecimento do equipa-
mento; Oficios de nº 275/276 e 277, enviado ao Senhor José 
Luiz Penna, atual Secretário de Estado da Cultura solicitando, 
respectivamente, ao mesmo que interceda para a reinserção de 
Avaré nos eventos do Circuito Cultural Paulista em 2018, cria-
ção da Banda Marcial Municipal de Avaré e da inserção da 11ª 
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edição do Viagem Literária em 2018; Oficio de nº 274 que comu-
nica a intenção da prefeitura de Avaré de devolver ao Conselho 
de Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo as instala-
ções do antigo Fórum e Cadeia de Avaré, e por último os ofícios 
de nº 001/002 e 003 destinados ao Governador do Estado de 
São Paulo Geraldo Alckmin, com a finalidade de destinar recur-
sos para as obras de recuperação do antigo Fórum e Cadeia, 
readequação do Teatro Municipal Dr. Octavio Morales Moreno e 
a reinserção de Avaré no Circuito Cultural Paulista em 2018. Em 
seguida foi aberta a palavra livre, com a palavra Cida Cock que 
opinou sobre criar movimentos para agilizar a reforma do Teatro 
Municipal que está parada já  a algum tempo. Por fim, não ha-
vendo mais uso da palavra livre por mais nenhum conselheiro, 
eu Cristiano de Oliveira na condição de 1° secretário lavrou esta 
ata com a Vice-Presidente, Silvia de Almeida Beltrami, dando 
por encerrada a reunião às 20hrs e 00 minuto.
Cristiano de Oliveira                                          Poliana Gomez Brasil  
1º Secretário                                                         Presidente

Fundo Social de Solidariedade
Conselho Municipal do Fundo Social 

de Solidariedade
Lei Estadual n.º 10.064/68 – Lei Municipal n.º 1.405/83 – 

Lei Municipal n.º 1.669/13 - Lei Municipal n.º 1.960/15

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de So-
lidariedade de Avaré vem por meio desta CONVOCAR a todos 
os membros, para a Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 
26/02/2018 às 15h00 na Sala de Reunião dos Conselhos Muni-
cipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, Centro.
Pauta:
* Leitura da Ata anterior;
* Apresentação do Plano de Trabalho do Curso de Assistente 
de Cabeleireiro;
* Relatório de quantas pessoas concluirão o Curso de Constru-
ção Civil; 
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, 
favor comunicar por escrito com antecedência no e-mail: fundo-
social@avare.sp.gov.br 
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 21 de Fevereiro de 2018.

Érica Alessandra Alves
Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo 

Social de Solidariedade de Avaré

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO
O CMPC – Conselho Municipal de Política Cultural, convida os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e toda a sociedade para a primeira Reunião do ano de 
2018 do CMPC a se realizar no próximo dia 28 de fevereiro de 
2018, no Centro Cultural Esther Pires Novaes situado na rua 
Ceará n° 1507, com início às 18:30 horas e aberta a toda po-
pulação.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 –  Palavra da Presidente;
2 – Avisos e diretrizes sobre o Evento “1° Encontro das Artes  
de Avaré”; 
3 – Calendário do ano letivo de 2018;
4 - Sobre Comissão referente a leitura do Plano de Cultura;
Palavra Livre (inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 mi-
nutos);
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabo-
ração para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 22 de fevereiro de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

COMUNICADO
OS CARNES DE IPTU EXERCÍCIO 2.018, 
COMEÇARAM A SER ENTREGUES, OS 

MESMOS TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS 
PELA INTERNET NO SITE 

www.avaré.sp.gov.br.
Depto de Tributação

CÓD                           NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno ALTA Medico  Assistente CRM

1 8875 ANDERSON DE SA GOMES 26/7/2017 16/11/2017 19/3/2018 DR.Célio M. Ribeiro .F° 48981

2 8189 ANA CAROLINA DA CUNHA 3/10/2017 18/1/2018 18/4/2018 DR.Kátia R. Naim Saliba 81.256

3 3557 ANA CARLA NAVARRO PAULINO (Prorrogação) 20/7/2017 9/1/2018 10/4/2018 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr 131.117

4 3076 BENEDITO APARECIDO DA SILVA 26/5/2016 7/12/2017 9/4/2018 Drª.Pamela C.B.A. Silva 176506

5 1685 BENEDITO PEDRO BREZER 19/10/2016 11/12/2017 8/5/2018 Dr.vanessa Caldeira Pereira 143.655

6 948 BENJAMIN ANTONIO FILHO 14/2/2018 15/2/2018 19/3/2018 Dr. Luis Gustavo Ducati 93.762

7 1468 CIRCE LEME VAZ 14/11/2015 20/11/2017 18/1/2018 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19770

8 8534 CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES MARATTA 20/2/2018 1/3/2018 ******* Dr. Afonso Celso Ferreira 15262

9 965 CLEONICE ALVES DE ARAUJO 19/10/2016 12/2/2018 16/4/2018 Dr.Vanessa Vieira 138.217

10 9169 DANIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA 17/02/0218 5/3/2018 ****** DR. Paulo Dias Novaes Filho 47.747

11 4146 DANILO CORREA PEREIRA 14/11/2014 7/12/2017 16/4/2018 Drª. Marta B.C. Gonçalves 33.029

12 9378 DEBORA APARECIDA DE PAULA ALVES 22/2/2018 26/2/2018 ****** Dr. Alberto Neves Jr 107.311

13 9262 DICLEA DELL ANHOL LEÃO 20/6/2017 6/11/2017 12/3/2018 DR.Fernando Koenig 187.123

14 5641 DOMINGOS FERNANDO BRAZ 17/6/2017 7/12/2017 5/3/2018 DRª Vanessa Vieira 138.217

15 5684 DOUGLAS APARECIDO GOMES 10/4/2015 6/11/2017 8/3/2018 Dr.Jônatas L. Giacomini 162.010

16 1233 ELIANA PEREIRA RODRIGUES 1/2/2018 14/2/2018 14/3/2018 DRª Vanessa Vieira 138.217

17 954 EDUARDA CRISTINA RIGHI  (1º CARGO ) 17/10/2017 17/1/2018 2/4/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

18 4167 EDUARDA CRISTINA RIGHI  (2º CARGO) 17/10/2017 17/1/2018 2/4/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

19 3695 EDNA DE FATIMA DOS SANTOS 28/1/2014 11/12/2017 11/4/2018 Dr.Gianfelipe Belini Poliseli 165.600

20 8345 ELLEN CRISTINA CAMARGO LOBO 23/6/2017 8/3/2018 16/2/2018 ALTA DR.Vitor Vasquez dos Santos 162.252

21 668 ESMERALDO DE OLIVEIRA 19/7/2016 6/11/2017 5/3/2018 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121.970

22 1168 EZEQUIEL PEREIRA SOARES 9/8/2016 15/1/2018 17/4/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

23 3726 FATIMA APARECIDA CARDIA DE CASTRO 1/2/2018 1/2/2018 2/2/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

24 7624 FELIX FERREIRA SOBRINHO 29/10/2016 11/12/2017 11/4/2018 Dr.Luis A. F. Cicchetto 112.974

25 5756 FRANCIS HONORATO GOMES 1/2/2018 7/2/2018 8/3/2018 DR. Marco A. Ferreira Silva 121.970

26 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA 23/10/2013 10/10/2017 9/4/2018 Drª.Marta B.C Gonçalves 33.029

27 7719 FRANCIELE LOPES NOGUEIRA 1/2/2018 15/2/2018 9/3/2018 ALTA Dr. Ronaldo Rossini 419.957

28 7449 FLAVIA ALLINE ALVES OLIVEIRA 3/3/2013 4/12/2017 19/3/2018 Dr.Julio Cesar G. Pereira Filho 149845

29 3262 GINEZIA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS CAMILO 1/2/2017 9/10/2017 9/4/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

30 9051 JAQUELINE APARECIDA VALLE SANTORO 3/11/2017 5/12/2017 8/2/2018 ALTA DR. Ana Paula Dalcin 108.833

31 63-3 JANAYNA MARTINS COSTA 10/10/2017 18/1/2018 19/3/2018 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410

32 3812 JANE ELIZABETH WHITEHEAD 14/9/2017 16/1/2018 19/3/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

33 551 JOAQUIM JOÃO DA SILVA 14/11/2017 19/2/2018 19/3/2018 Dr.Vanessa Vieira 138.217

34 214 JOSÉ CARLOS ALVES 12/2/2016 7/12/2017 19/2/2018 Drª.Mara Félix Vasconcelos 150268

35 236 JOSÈ LAZARO CASTILHO 3/12/2014 8/1/2018 1/3/2018 Drª.Juliana  S.O.Victor 131.918

36 7422 JULIANA RIOS ROSI LIMA 9/2/2018 15/2/2018 20/3/2018 Dr. Arno Mainaraes 21.218

37 4957 KATIA REGINA CORREA 01/0/2018 19/2/2018 19/3/2018 Dr. Joao Alberto Siqueira 21.305

38 9080 KARINA LUZIA DE OLIVEIRA 18/10/2017 15/1/2018 10/4/2018 DR. Hugo Tamassia Neto 75.680

39 9240 LEONILDA ADELIA CRUZ 1/2/2018 5/2/2018 7/3/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

40 5909 LIGIA CATIB COSTA BANNWART 21/12/2017 18/1/2018 2/2/2018 ALTA DR. Hugo Tamassia Neto 75.680

41 824 LUZIA HELENA DA SILVA 1/10/2017 10/1/2018 10/4/2018 DR.  Mauro Roberto Leme da silva jr 131.117

42 7222 LUCILDA CARDOSO FERREIRA 1/2/2018 5/2/2018 5/2/2018 ALTA DR.  Mauro Roberto Leme da silva jr 131.117

43 9007 LUCILENE MARIA CRUZ 5/9/2017 11/1/2018 14/2/2018 ALTA DR. Paulo Dias Novaes Filho 47.747

44 9175 LUIS PHILLIP REIS SANTIAGO 14/2/2018 8/2/2018 12/4/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

45 4703 LUIZ EDUARDO  DE MORAES 14/7/2016 7/2/2018 7/8/2018 Dr.Fernando B. Giannasi 135.560

46 935 MARIA DE FATIMA ALVES NUNES 1/2/2018 7/2/2018 10/4/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

47 8503 MARIA FUMIKO HIRAY 5/9/2017 17/1/2018 20/3/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

48 3428 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 23/6/2017 8/2/2018 9/2/2018 ALTA DR.Fabio Cardoso de Carvalho 90.396

49 813 MARIA APARECIDA DE SALES 16/12/2016 5/2/2018 8/5/2018 Drª.Vanessa Vieira 138217

50 3042 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 1/4/2017 12/12/2017 5/4/2018 DRªSuzel Nardinelli 53.621

51 1020 MARIA CRISTINA DE GODOY BRAVO 1/2/2018 9/2/2018 ****** OBTO

52 3618 MARIA CELIA DA SILVA SALOMÃO 6/9/2016 20/11/2017 5/3/2018 Dr.Bernardo Nakasono 161.320

53 329 MARIA JOSÉ BARBOSA BENEDETE 21/11/2015 15/2/2018 19/3/2018 Dr.Vicente José Schiavão 46.404

54 9248 MARIA HELENA DE ALMEIDA MELLO 23/11/2017 11/12/2017 7/2/2018 Dr. Luiz Fernando Domingues Ladeira 22.782

55 7467 MARIA HELENA DE ALMEIDA ORLANDINI 15/2/2018 1/3/2018 ***** Dr. Helson Giraud 53.395

56 1647 MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS (1°Cargo) 6/9/2016 5/2/2018 9/5/2018 Drª.Juliana  Akita 169.205

57 7649 MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS (2°Cargo) 6/9/2016 5/2/2018 9/5/2018 Drª.Juliana  Akita 169.205

58 3633 MARIA MARGARETE DE CAMARGO PEREIRA 9/2/2012 13/11/2017 2/5/2018 Drª.Katia Hiromoto Koga 100.382

59 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO 6/10/2015 20/11/2017 19/3/2018 Dr.Julio César Donato 67.280

60 7660 MARLENE ALVES LESSA 13/2/2013 17/3/2016 2/12/2017 Dr.Eduardo Henrique C. Abdala 15276

61 6946 MARLENE APARECIDA MIRANDA 6/12/2017 11/12/2017 10/1/2018 Dr. Ricardo Colenci 151.394

62 3426 MANOEL MOREIRA DA SILVA 14/10/2017 18/1/2018 19/4/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

63 646 MIRIAN LEITE PINTO 24/11/2017 12/1/2018 5/3/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

64 1133 NEUSA RIBEIRO STELLA 3/2/2018 15/2/2017 16/4/2018 Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

65 67-1 NILMAR PEREIRA DE SOUZA 30/1/2018 8/2/2018 9/2/2018 ALTA DR. Emilio José Pinto Neto 27.610

66 5746 ODAIR JOSE MENDES 5/2/2018 15/2/2018 15/3/2018 DR. Frederico Lutti Zink 139.964

67 1203 ORANI DONIZETE DE LIMA 1/3/2017 19/2/2018 19/4/2018 Dr.Luciano O. J. de Souza 96.806

68 4330 PATRICIA APARECIDA LUTFI SOARES 15/9/2017 4/12/2017 1/3/2018 DR. Lucila Barbosa 75.611

69 7497 PATRICIA LATANZIO DE OLIVEIRA 1/9/2017 11/1/2018 5/2/2018 DR.João Rogerio A. Noronha 140.001

70 7712 PAULO DIAS PANCCIONI 18/8/2017 19/10/2017 18/1/2018 DR.Irineu Cardoso dos Santos 52.462

71 7412 REGINA MARIA ROCHA 22/11/2017 11/12/2017 15/2/2018 Dr. Yasmin Stehling 156.414

72 8194 REGINA CELIA LEME CUNHA 2/3/2017 8/1/2018 7/5/2018 Dr.Helio Fragoso 60.457

73 7376 ROSANGELA MENDES DE OLIVEIRA 1/2/2018 15/2/2018 22/2/2018 ALTA Dr.Helio Fragoso 60.457

74 6127 ROSANGELA RAIMUNDA VICENTE 8/8/2017 18/1/2018 2/2/2018 ALTA Drª Yasmin Stehing 156.414

75 2361 ROSIANE DE FREITAS MONTICELLI ENCARNAÇÃO 3/2/2018 6/3/2018 2/2/2018 ALTA Dr. Luiz Fernando Domingues Ladeira 22.782

76 7088 SAMIRA NAIS PEREIRA FOGAÇA 1/2/2018 1/2/2018 2/2/2018 ALTA Drª Ana Paula Dalcin 108.833

77 1680 SERGIO BANIN 26/10/2014 12/12/2016 31/5/2018 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121970

78 5688 SERGIO ROBERTO ALVES MARTINS 1/4/2017 8/1/2018 9/4/2018 DRªCintia Venette 175786

79 6771 SILVIA CAMPOS SANCHES 19/12/2017 5/2/2018 6/3/2018 DR. Ronaldo Rossini 41,195

80 3628 SILVIA MARIA M. FIDALGO BARK. 19/8/2015 8/1/2018 7/5/2018 Dr.André Olivi Ruffolo 124.435

81 7785 SONIA FÁTIMA DE OLIVEIRA MACHADO 19/10/2016 18/1/2018 19/4/2018 Dr.Lucas Spina 169.681

82 3765 SORAYA  MARIA CONCEIÇÃO PADREDI 14/7/2016 17/1/2018 18/4/2018 Dr.Cassiano Salgado 116.503

83 7390 SUELI DE FÁTIMA LEME 20/6/2017 5/2/2018 10/4/2018 DR.Kátia R. Naim Saliba 81.256

84 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/4/2016 13/11/2017 2/4/2018 Dr. Coronetti G. da Rocha 48.889

85 8121 VERA LUCIA FERREIRA DO A. PEREIRA SOUZA 18/4/2012 9/11/2017 18/5/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

86 9094 YOHANNA RIGH MAENAKA 29/9/2017 11/2/2018 20/3/2018 DR. João Evangelista de Vasconcelos 63.410

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA  - JANEIRO DE 2018.
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CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2018
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos Do Decreto  
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando as justificativas con-
tidas na CI nº 446058/2018/SMS, em conformidade com a Lei 
1448/2011 e Convênio nº 038/2016 ,considerando a necessidade 
de  recompor equipe do Serviço Pré -Hospitalar Móvel – SAMU Re-
gional; com finalidade de executar as ações e serviços na área de 
regulação das urgências , transporte de pacientes graves e atendi-
mento pré-hospitalar móvel ligados a Politica Nacional de Atenção 
às Urgências do SUS,bem como pedido de demissão de Ezequias 
dos Santos e não comparecimento do 2º classificado, CONVOCA, 
classificados do Concurso Publico 006/2016, homologado através 
do Decreto nº 4517, de 10 de junho de 2016, publicado em 17 
de junho de 2016, no Semanário Oficial, para emprego publico 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  – SAMU, regime CLT, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital no Semanário Oficial eletrônico, 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.  O não comparecimen-
to no prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo a 
Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
03º LUIS CLAUDIO AGOSTINI JUNIOR
Jornada de Trabalho - 44 horas semanais
Local de Trabalho - SAMU.
Estância Turística de Avaré, aos 23 de FEVEREIRO de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SAMU 
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - VIDE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 141/2011
REQUISITO - Ensino Fundamental Incompleto
CARGA HORÁRIA - 44 horas semanais 
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 certidão de quitação eleitoral
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade (autenticado)
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salá-
rio-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet ou poupatempo) 
01 Certidão de ações cíveis e criminais (site TJ ou Fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2018
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato repre-
sentado pelo Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do 
Decreto nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando Ci nº 
436006/2017- S.M.S., em conformidade com a Lei 1448/2011 
e Convênio nº 038/2016 ,considerando a necessidade de  re-
compor equipe do Serviço Pré -Hospitalar Móvel – SAMU Re-
gional; com finalidade de executar as ações e serviços na área 
de regulação das urgências , transporte de pacientes graves e 
atendimento pré-hospitalar móvel ligados a Politica Nacional 
de Atenção às Urgências do SUS, bem como suprir pedido de 
demissão de Enilton de Assis Rodrigues Andrade, e desistên-
cia do 20º classificado, CONVOCA, classificados do Concurso 
Publico 006/2016, homologado através do Decreto nº 4517, 
de 10 de junho de 2016, publicado em 17 de junho de 2016 e 
Decreto de homologação complementar de TAF nº 5052/2017, 
publicado em 30/12/2017, no Semanário Oficial, para empre-

go publico de CONDUTOR SOCORRISTA  – SAMU, regime 
CLT, 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, 
as 8:00 as 17:00 hs, com as cópias dos documentos abaixo 
descritos para orientação do procedimento admissional, no-
meação, exames médicos. O não comparecimento no prazo 
acima implicará na desistência da vaga, podendo a Prefeitura 
convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
21º ALEXANDRE GABRIEL BUENO MENDES
Jornada de Trabalho - 44 horas semanais/jornada 12 X 36
Local de Trabalho -  SAMU
Estância Turística de Avaré, aos 23 de FEVEREIRO de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

DENOMINAÇÃO - CONDUTOR SOCORRISTA – SAMU – LC 
141/2011
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - VIDE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 141/2011
REQUISITO - Ensino Fundamental Completo; Experiência 
comprovada de 01 (um) ano em condução de Veículos de Ur-
gência ; CNH categoria “D”, constando habilitação profissional 
como motorista de veículos de transporte de pacientes, de 
acordo com a Portaria GM/MS 2048/2002
CARGA HORÁRIA - 44 horas semanais /  jornada 12 X 36
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 Certidão de quitação eleitoral
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade (Autenticado)
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para sa-
lário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) 
Certidão de ações cíveis e criminais (fórum- tjsp)
01 Foto 3x4
01 CNH categoria “D”, constando habilitação profissional como 
motorista de veículos de transporte de pacientes , de acordo 
com a Portaria GM/MS 2048/2002.  Experiência de 01 (um) 
ano em condução de Veículos de Urgência
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou últi-
ma Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá 
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de 
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de 
cargo/emprego público

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/18 – PROCESSO Nº. 069/18

Objeto: Aquisição de 01 Scanner de produção para o Departa-
mento de Licitações.
Recebimento das Propostas: 26 de fevereiro de 2.018 das 10 
horas até 08 de março de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 08 de março de 2.018 das 08h30 min 
às 09h30 min.
Início da Sessão: 08 de março de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, 
Fone/Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de fevereiro 
de 2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/18 – PROCESSO Nº. 072/18
Objeto: Contratação de empresa especializada em dosimetria 
para o Pronto Socorro.
Recebimento das Propostas: 28 de fevereiro de 2.018 das 10 
horas até 12 de março de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 12 de março de 2.018 das 08h30 min às 09h30 min.

Início da Sessão: 12 de março de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, 
Fone/Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.
br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de fevereiro 
de 2018 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/18 – PROCESSO Nº. 062/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de 
gás P13 e P45 para diversos setores da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social
Data de Encerramento: 12 de março de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de março de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de fevereiro de 
2.018 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/18 – PROCESSO Nº 071/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para o freta-
mento diário de 03 (três) veículos tipo ônibus para viagens entre 
Avaré e Botucatu (Unesp).
Data de Encerramento: 12 de março de 2.018 das 08h30min às 
09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 12 de março de 2.018 às 09 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de fevereiro de 
2.018 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 078/18 REFERENTE À CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/18 – PROCESSO Nº. 061/18

Considerando um lapso na descrição de dotação, fica ALTE-
RADO o Edital do processo licitatório de Concorrência Pública 
006/18 – Processo 061/18 nos moldes a serem conferidos atra-
vés do site www.avare.sp.gov.br/home.
Data de Encerramento: 19 de março de 2.018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de março de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, 
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br 
– Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de fevereiro de 
2.018 – Érica Marin Henrique – Presidente da Comissão Perma-
nente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/18 – PROCESSO N° 053/18
Após análise solicitação de esclarecimento apresentado pela 
empresa MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 
e considerando o parecer técnico da profissional da Secretária 
de Saúde, referente ao Pregão em epígrafe, a Senhora AN-
DRÉIA DE FATIMA FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital 
em epígrafe, nos termos a serem conferidos nos sites: www.
avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 08 de Março de 
2.018, às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 21 de Fevereiro de 2.018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/18 – PROCESSO N° 008/18
Considerando a impugnação da empresa Sinalisa Segurança 
Viária Ltda o Senhor ALEXANDRE LEAL NIGRO, Secretário 
Municipal de Planejamento e Transportes, no uso de suas atri-
buições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos ter-
mos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 
c/c Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 08 
de março de 2018, às 15 horas para início da sessão. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de feve-
reiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/18 – PROCESSO N° 023/18
Considerando os questionamentos de diversas empresas o Se-
nhor ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário Municipal de 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerra-
tificação do edital nos termos a serem conferidos no site: www.
avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 09 de março de 
2018, às 15 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 21 de fevereiro de 2018. 
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ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.007/18 – PROCESSO Nº. 011/18

Fica adjudicado a Empresa CONSALTER & CAMARGO AS-
SESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME com valor total de R$ 
39.289,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e nove reais), obje-
tivando a contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de planejamento, aplicação, elaboração, organização 
e execução de Concurso Público – adjudicado em: 09/02/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/18 – PROCESSO Nº. 028/18
Fica adjudicado a Empresa JOSÉ EDUARDO MORGADO ME com 
valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), objeti-
vando a contratação de empresa para locação de trio elétrico para o 
Carnaval 2018 no Balneário Costa Azul – adjudicado em: 09/02/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as 
empresas AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI – EPP (itens 02, 04, 05, 06, 11 ,12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 
28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 
61, 65, 66, 69, 70, 72, 74, 75), LUMAR COMÉRCIO DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS LTDA (itens 07, 08, 14, 24, 25, 33, 38, 
39, 40, 57, 71, 76), EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA – ME (itens 09, 13, 16, 18, 27, 45, 
56), SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP (item 17) e NOVASUL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 01, 
03, 10, 29, 41), responsáveis pelo fornecimento registro de preços 
para eventual aquisição de Medicamentos para atender pacientes 
cadastrados de Mandado Judicial, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
182/17 – Processo nº. 445/17 – Homologado em: 16/02/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas 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 CON-
SALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, 
objetivando a contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviços de planejamento, aplicação, elaboração, organização 
e execução de Concurso Público, relativa ao Pregão Presencial nº. 
007/18 – Processo nº. 011/18 – Homologado em: 09/02/18.

Geraldo Pereira de Barros Neto – Secretário Municipal de Turismo 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Em-
presa JOSÉ EDUARDO MORGADO ME, referente a contratação 
de empresa para locação de trio elétrico para o Carnaval 2018 no 
Balneário Costa Azul, relativa ao Pregão Presencial nº. 016/18 – 
Processo nº. 028/18 – Homologado em: 09/02/18.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DE PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 182/17 – Processo nº. 445/17
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI – EPP (itens 02, 04, 05, 06, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 
22, 23, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 61, 65, 66, 69, 70, 72, 74, 75).
Valor Global: R$ 146.192,83 (cento e quarenta e seis mil, cento 
e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)
Detentora: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS LTDA (itens 07, 08, 14, 24, 25, 33, 38, 39, 40, 57, 71, 76).
Valor Global: R$ 10.783,92 (dez mil, setecentos e oitenta e três 
reais e noventa e dois centavos).
Detentora: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA – ME (itens 09, 13, 16, 18, 27, 45, 56).
Valor Global: R$ 3.956,24 (três mil, novecentos e cinquenta e 
seis reais e vinte e quatro centavos).
Detentora: SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP (item 17).
Valor Global: R$ 19.908,24 (dezenove mil, novecentos e oito 
reais e vinte e quatro centavos).
Detentora: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA (itens 01, 03, 10, 29, 41).
Valor Global: R$ 4.390,44 (quatro mil, trezentos e noventa reais 
e quarenta e quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Medi-
camentos para atender pacientes cadastrados de Mandado 
Judicial.

Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/02/2018
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 007/18 – Processo nº. 011/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviços de planejamento, aplicação, elaboração, orga-
nização e execução de Concurso Público
Valor Global: R$ 39.289,00 (trinta e nove mil duzentos e oitenta 
e nove reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/02/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº. 016/18 – Processo nº. 
028/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JOSÉ EDUARDO MORGADO ME
Objeto: Contratação de empresa para locação de trio elétrico 
para o Carnaval 2018 no Balneário Costa Azul
Valor Global: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/02/2018

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 092/14 – PROCESSO N° 340/14 (Contrato 
n° 339/14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, 
objetivando a prestação de serviço de assessoria e locação de 
sistemas na área de trânsito, abrangendo gerenciamento das 
infrações de trânsito e estatísticas de trânsito, um microcom-
putador, uma impressora, tonner, impressão e envelopamentos 
das notificações de autuações e penalidades, com prorrogação 
do prazo até 14 de setembro de 2.018, no valor de R$ 8.385,30 
(Oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) 
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e 
Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº. 008/18 – PROCESSO Nº. 033/18, objetivando 
registro de preços para eventual aquisição de caneta perma-
nente graduada de 1 em 1 UL para administração de insulina 
– CASE, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revo-
gada em: 21/02/2.018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Pre-
feito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o lote 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
011/18 – PROCESSO Nº. 050/18, objetivando aquisição de 01 
Scanner de produção e 02 HD externos portáteis para o Depar-
tamento de Licitações, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogado em: 16/02/2.0118 – Joselyr Benedito Costa 
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/18 – Processo nº. 046/18, ob-
jetivando a contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de manejo integrado de resíduos, incluindo 
etapas de coleta, transporte e destinação final, conforme pre-
ceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 – Revogado em: 
22/02/2.018 – Judésio Borges – Secretário Municipal de Meio 
Ambiente.
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Decreto nº 5.089, de 15 de fevereiro de 2018.
(Reorganiza a Comissão Intersetorial de Saúde do

Trabalhador e Trabalhadora do CEREST.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica organizado, na forma abaixo, o Grupo  de 
Trabalho , já aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, 
para organizarem a implantação da CISTT ( Comissão In-
tersetorial da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora):  
- CLAUDIO ANTUNES GARCIA
- ANA CAROLINA LUIZ
- RITA DE CÁSSIA VIEIRA ROESENER
- MARIA AGUEDA BELIN
Artigo 2º - O Grupo de Trabalho terá a orientação  da Enfermeira  
Coordenadora do Cerest a Sra. Denise de Oliveira  e de outros 
departamentos  que se fizerem necessário.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogado o Decreto nº 5.072, de 24 de janeiro 
de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de fevereiro 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

DECRETOS

Decreto nº 5.091, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que 

especifica e dá providências.” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 12/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 
de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da 
Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a lançar no orçamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 
de 12/12/2017 através do Departamento de Contabilidade e 
Orçamentos da municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL no valor de R$ 97.841,52 (Noventa e sete mil, oi-
tocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 
para atendimento às despesas decorrentes da manutenção do 
Fundo Municipal de Auxílio ao Corpo de Bombeiros de Avaré e 
Região, considerando ainda alterados o PPAG – Plano Pluria-
nual de Ações de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 
de 07/11/2017 e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 
Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na conformidade da funcional 
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta 
Lei serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FI-
NANCEIRO decorrentes de recursos financeiros não utilizados 
de exercícios anteriores.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de fevereiro 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETO Nº 5098 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.2168DECRETO Nº 5098 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.2168DECRETO Nº 5098 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.2168DECRETO Nº 5098 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.2168

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉPREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉPREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉPREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169
46634168/0001-50 Exercício: 2018

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE AVARÉ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

0002 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

38 936.000,0004.122.7001.2329.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA F.R.: 010
01 TESOURO

00

110 000 GERAL

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:

Anulação:

03 DEPART. DE PAVIMENTAÇÃO33 00

2033 -450.000,0026.451.5003.1038.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 050 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 150 CONV.FEDERAL-MINIST.DAS CIDADES

2034 -486.000,0026.451.5003.1038.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 050 00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 151 CONV.FEDERAL-MINIST.INTEGRAÇÃO NACIONAL

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$936.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

936.000,00Suplementação ( + )Suplementação ( + )Suplementação ( + )Suplementação ( + )

AVARÉ, 22 de fevereiro de 2018Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

-936.000,00Anulação ( - )Anulação ( - )Anulação ( - )Anulação ( - )

JOSELYR B. COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 5.092, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar  que 

especifica e dá providências.” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 13/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de março de 1964 combinado com o artigo 167 da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR no valor de R$ 1.640.000,00 (Um milhão e seiscentos 
e quarenta mil reais), na conformidade da funcional programáti-
ca e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de fevereiro 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.093, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que 

especifica e dá providências.” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 14/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
D e c r e t a :-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 
de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da 
Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a lançar no orçamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 
de 12/12/2017 através do Departamento de Contabilidade e 
Orçamentos da municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL ES-
PECIAL no valor de R$ 930.861,75 (Novecentos e Trinta Mil, 
Oitocentos  e Sessenta e um Reais e Setenta cinco Centavos), 
para atendimento às despesas decorrentes da manutenção de 
projetos sociais voltados aos interesses da Criança e do Adoles-
cente, considerando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual 
de Ações de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 
07/11/2017  e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 
Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na conformidade da funcional 
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta 
Lei serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FI-
NANCEIRO decorrentes de recursos financeiros não utilizados 
de exercícios anteriores.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de fevereiro 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.094, de 20 de fevereiro de 2018
“Cria a Casa do Cidadão no Município da Estância Turística de 

Avaré e dá outras providências.” 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Considerando a necessidade de facilitar o atendimento ao ci-
dadão que busca serviços municipais ou serviços conveniados 
com outros órgãos públicos e a necessidade de agrupar todos 
esses serviços que já funcionam no município mas em locais 
distintos, dificultando o acesso à população;
Considerando a necessidade de criar uma nomenclatura para 
a junção dos diversos que encontram-se instalados no prédio 
situado à Rua Bahia, 1580, Centro, Avaré/SP, haja vista que os 
atendimentos prestados pelos setores agrupados no local são 
direcionados a toda a coletividade;
D e c r e t a :-
Art. 1°. A partir da presente data o agrupamento dos setores 
instalados no prédio sito à Rua Bahia, 1580, Centro, Avaré/SP 
passa a ser denominado “CASA DO CIDADÃO”.
Art. 2°. A “CASA DO CIDADÃO” será formada inicialmente pelos 
seguintes setores:
I – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tec-
nologia;
II – PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador;
III - Sala do Empreendedor;
IV – Sebrae Aqui;
V – Banco do Povo;

VI – Telecentro;
VII – Procon;
VIII – Junta Militar;
§ 1°. Os setores elencados nos incisos I ao V estão ligados à 
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecno-
logia de onde continuará vindo a dotação orçamentária para o 
seu funcionamento.
§ 2°. Os setores elencados nos incisos VI e VII estão ligados 
à Secretaria de Gabinete, de onde continuará vindo a dotação 
orçamentária para o seu funcionamento.
§ 3º. Nada impede que posteriormente a edição deste decreto 
novos setores de atendimento ao público sejam alocados junto 
à casa do cidadão.
Art. 3°. A dotação orçamentária relativa à administração do pré-
dio será da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia.
Parágrafo único. O aluguel do imóvel onde funciona a Casa do 
Cidadão será pago com dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e da Se-
cretaria de Gabinete.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de fevereiro 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.097, de 22 de fevereiro de 2018.
(Dispõe sobre reorganização dos Membros da Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil - COMDEC.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições legais ou Decreto 
nº 2.388, de 05 de abril de 2010;  
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil – COMDEC:
Coordenadoria
Coordenador – José Vasconcelos de Araújo Silva
R.E.D.E.C. – Coordenadoria Regional de Defesa Civil 1-4
Comando da Polícia Militar de Avaré
Setor Técnico
Diretor : Judésio Borges
Engenharia – Alexandre Leal Nigro
Assistência Social- Marcia Pinheiro da Silva
Comandante do Corpo de Bombeiros de Avaré
Comandante da Polícia Ambiental de Avaré
Setor Operativo
Diretor – Gilberto Saito 
Veículos e Mão de Obra – Olavo de Carvalho
Sinalização e Trânsito – Marcelo Alves de Góes
Coleta de Entulhos – Belmiro Antonio Florido
Limpeza– Abel Carlos Aparecido de Lima
Coleta de Dados – Giani Maria Cegarra
Secretaria de Comunicação -  Valdinei Muniz
Secretaria Municipal de Saúde – Lucimara Trevizan
Setor de Fiscalização – Flávio Valentin Denardi
Setor Elétrico – Marco Antonio Spiasse
Setor de Serviços – Benedito Carvalho
Levantamento Cadastral – Denisse Colella Ramires
Alimentação – Cozinha – Ana Paula de Souza Ramos
Apoio/Abrigo – Ginásio de Esportes Kim Negrão
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 
2018, ficando revogado o Decreto nº 5.082 de 02 de fevereiro 
de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 22 de fevereiro 
de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Lei nº 2.173, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que  

especifica e dá providências” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 12/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 
de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da 
Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a lançar no orçamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 
de 12/12/2017 através do Departamento de Contabilidade e 
Orçamentos da municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL no valor de R$ 97.841,52 (Noventa e sete mil, oi-
tocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 
para atendimento às despesas decorrentes da manutenção do 
Fundo Municipal de Auxílio ao Corpo de Bombeiros de Avaré e 
Região, considerando ainda alterados o PPAG – Plano Pluria-
nual de Ações de Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 
de 07/11/2017 e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei 
Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na conformidade da funcional 
programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

LEIS

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta 
Lei serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FI-
NANCEIRO decorrentes de recursos financeiros não utilizados 
de exercícios anteriores.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.174, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que  

especifica e dá providências” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 13/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de março de 1964 combinado com o artigo 167 da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré um CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR no valor de R$ 1.640.000,00 (Um milhão e seiscentos 
e quarenta mil reais), na conformidade da funcional programáti-
ca e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.175, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que  

especifica e dá providências” 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 14/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 
4.320 de 17 de Março de 1964 combinado com o artigo 
167 § 2º da Constituição Federal, fica o Poder Executi-
vo Municipal autorizado a lançar no orçamento vigente 
– Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 através do De-
partamento de Contabilidade e Orçamentos da munici-
palidade, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor 
de R$ 930.861,75 (Novecentos e Trinta Mil, Oitocentos  
e Sessenta e um Reais e Setenta cinco Centavos), para 
atendimento às despesas decorrentes da manutenção 
de projetos sociais voltados aos interesses da Criança 
e do Adolescente, considerando ainda alterados o PPAG 
– Plano Plurianual de Ações de Governo 2018/2021 – 
Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a LDO – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 de 
27/06/2017, na conformidade da funcional programática 
e modalidade de aplicação detalhada abaixo:
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Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta 
Lei serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FI-
NANCEIRO decorrentes de recursos financeiros não utilizados 
de exercícios anteriores.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.176, de 20 de fevereiro de 2018
“Dispõe sobre alteração da redação do artigo 2º da Lei nº 832, 

de 26 de abril de 2006, alterada pelas leis nº 848, de 29 de 
junho de 2006 e 1821, de 12 de agosto de 2014”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 02/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 2º da Lei nº 832, de 26 de abril de 2006, altera-
da pelas leis nº 848, de 29 de junho de 2006 e 1821, de 12 de 
agosto de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º – A doação da área de terras a que se refere o artigo 
anterior será destinada para fins de única e exclusivamente ser 
nela construída uma sede para a empresa, com a finalidade de 
comércio, fabricação e recuperação de produtos pneumáticos, 
que deverá iniciar suas obras em 03 (três) meses e concluí-las 
em 15 (quinze) meses, a fluir da data da lavratura do contrato 
de promessa de doação, que deverá ser publicado na Imprensa 
Oficial do Município como condição de eficácia do ato.
Parágrafo Primeiro – Decorridos os prazos estipulados no 
“caput”, poderá a municipalidade, a qualquer momento, promo-
ver a retrocessão do bem objeto desta lei, sem direito a indeni-
zações por eventuais obras ali edificadas.
Parágrafo Segundo – O donatário deverá fazer a comprovação 
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 04 
(quatro) meses diretamente na Secretaria Municipal de Indústria 
Comércio, Ciência e Tecnologia, sob pena de abertura de pro-
cesso administrativo para retomada do imóvel.
Parágrafo Terceiro – A empresa donatária fará todas as adequações 
necessárias para enquadrar-se ao Plano Diretor do Município.
Parágrafo Quarto – O contrato de promessa de doação deverá 
ser averbado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, cujas 
despesas serão suportadas pelo donatário.
Parágrafo Quinto – Fica a empresa donatária obrigada a urbanizar 
e manter limpa e conservada, praça pública, área verde ou canteiro 
na cidade, nos termos da Lei nº 1.880, de 24 de fevereiro de 2015.
Parágrafo Sexto – A doação de que trata esta lei será gratuita e findo 
o prazo de 10 (dez) anos, de regular funcionamento no imóvel, terá 
a donatária direito à outorga de escritura pública definitiva do imóvel.
Parágrafo Sétimo – O imóvel doado nos termos da presente lei, 
bem como as benfeitorias que porventura nele forem realiza-
das, reverterão ao patrimônio do município se:
I – cessadas as razões de interesse público que justifiquem a 
sua doação;
II – por qualquer motivo a donatária deixar de cumprir os encar-
gos da presente lei;
III – deixar a donatária de exercer suas atividades no município 
de Avaré;
 Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a rerra-
tificação do contrato de doação celebrado entre as partes, data 
pela qual deverão fluir os prazos estabelecidos no artigo 2º da 
Lei nº 832, de 26 de abril de 2006.  
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.177, de 20 de fevereiro de 2018
“Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e dá 

outras providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 03/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Ficam incluídas no Perímetro Urbano de Avaré, as 
áreas de terras abaixo descritas:-
Área de 20,647953hectares (Matrícula 81.467) denominada 
Gleba 2 da fazenda Santa Rita II, COMO ÁREA URBANA EM 
Zona de Urbanização Dirigida denominada ZUD2 Cambará.
Artigo 2º – As áreas descritas no artigo anterior foram objeto 
de parecer favorável por parte do Conselho Municipal do Pla-
no Diretor, através da Resolução CMPD nº 150/2017, devida-
mente publicada no Semanário Oficial do Município nº 826, de 
15/07/2017, pag 05.
Artigo 3 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.178, de 20 de fevereiro de 2018
“Altera a Lei nº 1.283 de 17 de novembro de 2009, e dá outras 

providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 05/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º – O artigo 7º da Lei nº. 1.283 de 17 de novembro de 2009, 
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7º - Será autorizado através do regime de adiantamento, 
a liberação de recursos para custear despesas realizadas para 
eventos municipais específicos e de interesse público, os quais 
serão gerenciados por uma comissão especial instituida por De-
creto, observando-se os seguintes pontos:
I - Até o valor limite de 3.000 (três mil) UFMA (Unidade Fiscal do 
Município de Avaré), a liberação será realizada diretamente pelo 
Poder Executivo mediante Decreto.
II – Caso o valor solicitado ultrapasse o limite estipulado no inci-
so anterior, a Comissão solicitante requererá encaminhamento 
de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, para autorização.
III - A liberação, a aplicação e a prestação de contas das ver-
bas do regime de adiantamento, destinadas a custear despesas 
com eventos específicos, organizados e executados por Co-
missões instituídas por Decreto, será regulamenta por ato do 
Executivo;
IV – A análise da prestação de contas de comissões será re-
alizada pela Comissão Permanente de Análise de Contas de 
Comissões.
§ 1º – A Comissão Permanente de Análise de Contas de Comis-
sões, será designada por Decreto, sendo composta de 3 (três) 
servidores estáveis do quadro efetivo, observando-se ainda 
para sua composição que:
I – 1 (um) servidor será do Gabinete do Prefeito ou unidade a 
ele vinculada; 
II – 1 (um) servidor será da Secretaria Municipal da Adminis-
tração;
III - 1 (um) servidor será da Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 2º - A Comissão Permanente possuirá 1 (um) Presidente, 1 
(um) Secretário e 1 (um) membro.
§ 3º – Os integrantes da comissão deverão possuir nível supe-
rior completo.”
Art. 2º – Ficam revogados o inciso III do caput do art. 6º e o 
inciso III do § 3º do art. 6 º da Lei nº. 1.283 de 17 de novembro 
de 2009.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2.018.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Lei nº 2.179, de 20 de fevereiro de 2018
“Altera e Inclui dispositivos na Lei nº 126, de 28 de dezembro 
de 1993, bem como revoga artigo da Lei nº 1.550, de 06 de 

março de 2012 e dá outras providências”. 

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 10/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 3º da Lei nº 126, de 28 de dezembro de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º - O Conselho Municipal de Saúde será presidido por 
um membro do Conselho e deverá ser composto conforme item 
III da terceira diretriz da Resolução nº 333 do Conselho Nacio-
nal da Saúde, aplicando o principio da paridade, poderão ser 
contempladas, dentre outras, as seguintes representações:
a) de associações de portadores de patologias;  
b) de associações de portadores de deficiências; 
c) de entidades indígenas;  
d) de movimentos sociais e populares organizados;  
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;  
f) de entidades de aposentados e pensionistas; 
g) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, 
confederações e federações de trabalhadores urbanos e 
rurais; 
h) de entidades de defesa do consumidor; 
i) de organizações de moradores. 
j) de entidades ambientalistas; 
k) de organizações religiosas; 
l) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos, 
federações, confederações e conselhos de classe;  
m) da comunidade científica; 
n) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais 
campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento;  
o) entidades patronais; 
p) de entidades dos prestadores de serviço de saúde; 
q) de Governo.
Art. 2º - O inciso V do artigo 4º da Lei Municipal nº 126 de 28 de 
dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
V- O Mandato dos conselheiros será definido no Regimento 
Interno do Conselho, não devendo coincidir com o mandato 
do Governo Municipal, e terá prazo de dois anos, podendo os 
conselheiros serem reconduzidos, a critério das respectivas re-
presentações.
Art. 3º - Inclui o inciso VII no Artigo 5º da Lei  Municipal nº 126 de 
28 de dezembro de 1993:
VII – Fica fixado o mês de março como inicio das atividades do 
conselho municipal de saúde, após a apresentação de Audiên-
cia Pública do quarto trimestre do ano anterior.
 Art. 4º - Fica revogado o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.550 de 
06 de março de 2012.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 20 de fevereiro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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OBRAS VAGAS DE
EMPREGO

PAT - AVARÉ

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 
(PCD) - 01
AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANI-
PULAÇÃO (MASCULINO) – 01
CONSULTOR DE VENDAS - 01
LÍDER DE PRODUÇÃO - 01
FARMACÊUTICO – 01
GARÇOM (MASCULINO) – 01
IMPRESSOR (FILME PLÁSTICO) – 01
LAVADOR/PASSADOR DE ROUPAS – 01
MECÂNICO DE TRATOR E CAMI-
NHÃO – 01
MONTADOR DE ESTRUTURAS ME-
TÁLICAS – 03
OPERADOR DE CAIXA - 01
OPERADOR DE EXTRUSORA (FILME 
PLÁSTICO) - 02
PIZZAIOLO – 02
PSICÓLOGO – 01
REPRESENTANTE COMERCIAL – 03
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO 
TRABALHO - 01
TÉCNICO DE EQUIP. ELETRÔNICOS 
(URNAS ELETRÔNICAS) – 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRA-
BALHO - 01
VENDEDOR PRACISTA – 01

EMPREGADORES: É necessário o ca-
dastro da empresa, ou pessoa física, no 
endereço eletrônico maisemprego.mte.
gov.br ou diretamente no PAT, para a co-
locação de vagas e processo seletivo. 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-
-se no SISTEMA MAIS EMPREGO atra-
vés da internet ou junto ao PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador). Você 
utilizará os seguintes documentos: PIS, 
NIT, PASEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, Carteira de Trabalho, RG/CPF/
CNH. Estamos na Rua Bahia nº 1.580, 
centro, (Antigo Prédio da Justiça Fede-
ral). Maiores informações liguem 14-
3732.1414.
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