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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 17 de JUNHO de 2019

INDICAÇÕES
Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-para que através do setor competente, seja providenciada reposição de 
lâmpadas na Rua Seme Jubran, próximo ao nº 1190, no bairro Paraiso.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente
-para que através da Secretaria de Planejamento e Transportes, dentro das 
possibilidades e atendendo ao pedido de munícipe, para que seja instalado 
redutores de velocidade na Rua Mato Grosso, mais precisamente no trecho 
compreendido entre as Ruas São Luiz e Quim Quim Monteiro. Justifica-se 
o pedido devido a alta velocidade que os veículos empregam nesse trecho.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 332/1995, 
notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Carmem Dias Faria ao lado 
do número 2229, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação 
aos fios soltos na Avenida Mamud Sacre/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação na Avenida 
Paulo Contrucci Leal/Bairro Jardim Califórnia. Considerando que, a referida 
avenida está com alguns postes sem lâmpadas e moradores precisam andar 
no escuro colocando em risco à segurança dos mesmos, que precisam se 
locomover na escuridão.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de galhos e 
entulhos descartados indevidamente na Rua dos Eucaliptos confluência com a 
Rua Gorocaias/Bairro São José. Considerando que, os moradores já entraram 
em contato com a Prefeitura, mas ainda não realizaram a retirada e os morado-
res estão cobrando essa Vereadora que solicita providências urgentes.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no bueiro com entu-
lhos na Rua Vicente Panccioni/Bairro Jardim Vitória em frente ao número 05.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção dos 
bueiros dos dois lados da Avenida Carmem Dias Faria.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Vicente Panccioni/Bairro Vera Cruz em frente ao número 35, pois 
existente um grande buraco atrapalhando a passagem pela via.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Vicente Panccioni/Bairro Jardim Vitória em frente ao número 05.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do pas-
seio público da Avenida Carmem Dias Faria ao lado da número 2229, pois 
existe um buraco que inviabiliza a acessibilidade.
-por meio do setor competente, realize estudos para Implantação de Políticas 
Públicas em relação ao Combate ao Suicídio em nossa cidade. Consideran-
do que, nossa cidade tem sido alvo de um grande número de suicídios e toda 
sociedade avareense está preocupada em relação a esta triste realidade.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para criação de um 
Programa de Incentivos Ficais, para o uso e a Geração de Energia Elétrica 
Solar Fotovoltaica nas edificações urbanas do Município.
-por meio do setor competente, reitero a indicação nº 1204/2018 do dia 03 
de dezembro de 2018, para que na escolha de definição oficial de futuras 
Unidades Escolares Municipais (Escolas) e Centros de Educação Infantil 
(Creches) sejam lembrados em especial, os nomes de alguns Educadores 
que tanto dedicaram à causa do Magistério em nossa cidade: Professor 
Aquilino Nogueira Cesar Filho; Professora Maria José Forte Bertolacini; Pro-
fessora Dair do Carmo Cardoso Mendes; Professora Leilah de Almeida Ward 
Rodrigues. Justificativa -  Professores que lecionaram em nossa cidade e 
contribuíram de maneira exemplar para enriquecer o conhecimento dos nos-
sos avareenses e que deverão ser enaltecidos nas Unidade Escolares pelo 
exemplo digno que marcaram a Educação Avareense.
-por meio do setor competente, para que realize com maior efetividade podas 
de árvores, coleta de entulhos e outros materiais descartados em vias públicas
Considerando que, o objetivo desta indicação é evitar a proliferação de in-
setos e animais peçonhentos (ratos, baratas, escorpiões...) que poderão 
contaminar e colocar em risco a vida das pessoas e animais domésticos. 
Considerando que, todos nós estamos sujeitos as picadas de animais peço-
nhentos que podem ocasionar morte de crianças e adultos. Toda prevenção 
é necessária para evitar transtornos e riscos à Saúde Pública.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal 
nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Amadeu 
Miras/Bairro Jardim Vitória ao lado do número 07, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a exten-
são do leito carroçável da Rua Calixtro Salomão/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação em toda 
a extensão do leito carroçável da Rua João Evangelista/Bairro Vera Cruz. 
Considerando que, a via está com muitos buracos, causando transtornos e 
prejuízos a todos que transitam pelo local, e essa Vereadora esteve no bairro 
e os moradores solicitam providências urgentes.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza na área verde locali-
zada na Rua Joaquim Aires/Bairro Vera Cruz ao lado da CEI Jandira Pereira.
-por meio do setor competente, para que providencie capinação e manuten-
ção na área verde da Rua Júlio Jacob da Silva Rocha/Bairro Vera Cruz ao 
lado do número 100.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a extensão 
do leito carroçável da Rua Pedro Brandi Contrucci/Bairro jardim Vera Cruz.

-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua São Tomé/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Três 
Marias/Bairro Vera Cruz em frente ao número 330, para que realize limpeza 
e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza do passeio 
público coberto de mato na Rua Vicente Panccioni/Bairro Jardim Vitória em 
frente ao número 66.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Carmem 
Dias Faria/Bairro Vera Cruz ao lado do número 3155, para que realize limpe-
za e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Munici-
pal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Vicente 
Panccioni/Bairro Jardim Vitória ao lado do número 45, para que realize lim-
peza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido da cons-
trução de uma academia e hidroginástica para os moradores do Bairro Alto.

Antonio Angelo Cicirelli
-para que através do setor competente providencie a retirada do mato e terra 
acumulados na calçada da Rua Jacy Coutinho, no Bairro Paineiras, tendo 
em vista que o entulho foi deixado no local pela própria prefeitura que passou 
a máquina na referida rua, porém deixando de limpar o entorno. (foto anexa)

Carlos Alberto Estati
-para que através do setor de Iluminação Pública providencie a troca da lâm-
pada dos holofotes da escadaria do Santuário Matriz de Nossa das Dores, 
tendo em vista que aproxima-se o feriado de Corpus Christi em que irá ocor-
rer a tradicional procissão realizada pelo fiéis.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que realize o concerto de buracos localizado na Rua Pedro 
Rossi Contruci — 511, no bairro Jardim Presidencial.”
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Sergipe — 980, no Bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Irlanda — 75, no Bairro Jardim Europa 1.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua São Vicente — 710, no Bairro Jardim São Paulo.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua São Paulo — 1352, no Bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Pernambuco — 2275, no Bairro Braz 1.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Nove de Julho — 1446, no Bairro Centro.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Dr. Felix Fagundes — 578, no Bairro 
Vila Timoteo.
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Antonio Vicentini — 337, no Bairro Jar-
dim Boa Vista.

Jairo Alves de Azevedo
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, reali-
ze o conserto dos buracos na Rua Vicente Pancionni – Bairro Jardim Vitoria, 
tendo em vista que vários munícipes procuraram este vereador pedindo para 
que solicitasse ao setor competente.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, realize a 
instalação de braços de lampadas na praça Chácara Recanto da Vó pepina 
próximo a Garagem Municipal. Pois vândalos e pessoas utilizam da escuri-
dão para fazerem o uso de drogas e prostituição.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora BENEDITA APARECIDA MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora NAIR PEPE COSTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora SILVIA HELENA SANCHES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DO CARMO CRIVELLI DA SILVA.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para através da secretaria competente, seja estudada a possibilidade de 
implantação de mais duas salas de aula, no mínimo, na EMEB Prof. Eruce 
Paulucci, a qual resulta de uma parceria entre o município e o Estado, situa-
da na Rua Prof. Amorim, 950 – Vila Martins III, considerando que o aumento 
dos conjuntos habitacionais naquela região, trouxe também o aumento da 
procura de vagas para aquela instituição, porém com o mesmo número de 
salas, impossibilita  atender a demanda.
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-que seja oficiado ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para 
que estude a possibilidade de instalação de uma placa, logo após o ponti-
lhão, para quem sai da Av. Anápolis sentido Cerqueira Cesar, e necessita 
acessar a SP 255, sentido represa.
-que seja oficiado COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), no senti-
do de realizar um estudo para melhorar o trânsito na confluência das ruas 
América e Anacleto Quartuci, até o pontilhão da linha férrea, com saída para 
a Rua Lineu Prestes.

Sérgio Luiz Fernandes- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal JOSELYR BENEDI-
TO COSTA SILVESTRE as seguintes considerações referentes aos lotea-
mentos situa-dos na represa denominados “Ponta dos Cambarás” e “Viven-
da do Solemar”, con-siderada área de interesse turístico e que tem convivido 
com inúmeros problemas, os quais apresento abaixo: 1) a coleta de lixo é 
irregular; 2)não há sinalização para ponto de ônibus; 3) falta de ilumina-
ção na Avenida Copacabana, via principal e a única asfaltada que dá aces-
so ao loteamento, inclusive não há iluminação nem próximo aos pontos de 
ônibus, dificultando o deslocamento e colocando em risco a segurança de 
alunos e demais pessoas;
4)falta de placas com nomes de ruas, principalmente no loteamento Vivenda 
do Solemar, o que dificulta as entregas de encomendas, compras de super-
mercado e a localização de endereços por parte de quem não mora naquela 
região; 5) falta de redutores de velocidade na Avenida Copacabana, onde 
se tem registrado veículos em excesso de velocidade, colocando em risco 
pessoas e animais, haja visto que pintura no solo não é suficiente para a 
redução de velocidade; 6) falta de um trevo adequado para acesso 
aos loteamentos, pois nos últimos tempos tem aumentado sobremaneira o 
volume de veiculos que trafegam na SP 255; e 7)falta de sinalização turística.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da Educação, para que nos esclareça sobre o Transporte Escolar. Con-
siderando que, essa Vereadora recebeu uma denúncia sobre a autorização 
do Transporte Escolar para os alunos de Escolas particulares. O denunciante 
enviou carteirinha de Transporte Escolar autorizado pela Senhora Secretária 
Municipal da Educação para alunos de Escola Particular e aluno adentrando 
no ônibus do Transporte Escolar na saída da Escola, como podemos com-
provar nas fotos em anexo. Considerando que, pais de alunos de Escolas 
particulares que foram impedidos de utilizar o Transporte Municipal estão 
questionando este fato e solicitam providências dessa Vereadora. Solicito 
justificativa da Secretaria Municipal da Educação para esta Casa de leis, 
para podermos esclarecer aos pais. Justifico essa propositura pelo fato da 
Secretária Municipal da Educação Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medei-
ros ter respondido o Requerimento nº 1090/2018 da Vereadora Professora 
Adalgisa Ward com o envio da cartilha do Transporte Escolar Municipal em 
que consta como proibida a utilização do Transporte Escolar Municipal por 
alunos de Escolas Particulares. Requeiro ainda que seja enviada uma cópia 
do presente pleito com as fotos que acompanham a propositura para o Tri-
bunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU) para 
ciência e providências.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal da Educação, mediante inúmeros questionamentos de pais dos 
alunos das Escolas Municipais pergunto: Qual a razão da falta de atendi-
mento dentário aos alunos da Rede Municipal de Ensino? Qual o motivo da 
retirada do consultório odontológico das Escolas Municipais? Considerando 
que, essa Vereadora foi procurada por alguns pais que questionaram à falta 
de atendimento odontológico e solicitam explicações, pois seus filhos não 
podem ficar sem atendimento.
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para que 
estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Rua Delfina 
Lopes Peres/Bairro Mario Emílio Bannwarth. Considerando que, essa vere-
adora recebeu de uma moradora do bairro a seguinte solicitação: “Adalgisa, 
moro na Rua Delfina Lopes Peres no Bairro Mario Emílio Bannwarth onde é 
mão dupla e pedimos sua ajuda para que seja feito uma lombada. A semana 
passada um criança foi atravessar a rua para ir à Escola e quase foi atrope-
lada, por favor antes que aconteça um acidente nos ajude.”
-que seja consignado Votos de Aplausos e Parabenização para o atleta RE-
NAN APARECIDO GARCIA DE SOUZA, aluno do Projeto Nocaija, que ga-
nhou medalha de ouro na modalidade Shiai na final do Campeonato Paulista 
de Karatê em São Bernardo do campo e foi consagrado Campeão do Estado 
de São Paulo.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, reiterando o Requerimento nº 524/2019 do dia 13 de maio de 
2019 (cópia em anexo), para que atenda a solicitação de uma moradora do 
Bairro Camargo, em relação ao muro da Vila Dignidade: Relato da moradora: 
“Senhora Vereadora Adalgisa Ward, peço que  a senhora procure o prefeito 
levando ao conhecimento dele que o muro da Vila Dignidade está caindo 
com brechas bem abertas que dá fundo da Rua Benedito Martins Rodrigues 
aqui no Bairro Camargo, estamos aqui com medo do muro cair e pegar al-
guém que está passando na calçada.” Mediante solicitação da moradora da 
Rua Benedito Martins Rodrigues que fica no fundo da Vila Dignidade, solicito 
deslocar uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras para averi-
guar a situação, antes que aconteça alguma fatalidade.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que envie a esta Casa de Leis cópia da nota fiscal e do processo de contrata-
ção do fornecedor Rápido Sumaré Ltda, dos empenhos 4621 e 573/2019, no 
valor de R$ 103.330,00, que prestou serviços de deslocamento de pacientes.
-que seja oficiado votos de parabenização aos atletas avareenses que par-

ticiparam da Final do Campeonato Paulista de Karatê, que reuniu mais de 
2.500 atletas em São Bernardo do Campo, Ana Beatriz Pereira Lima, 3º lugar 
na categoria Shiai, Maria Eduarda Ponce, 3º lugar na categoria Shiai, Mar-
garida Zandoná, 3º lugar na categorias Shiai e kata, Pérola Melo Ferreira 4.º 
lugar categoria kata, Renan Garcia 1.º Lugar categoria shiai, que também 
seja oficiado votos de parabenização ao técnico sensei Clodoaldo Silva.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Cultura da Estância Turística 
de Avaré, Diego Beraldo, para que envie a esta Casa de Leis cópia da nota 
fiscal e do processo de contratação do fornecedor Ronald Protes do empe-
nho 8425/2019, no valor de R$ 9.500,00, que prestou serviços de sonoriza-
ção e iluminação das festividades do Dia das Mães.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que envie a esta Casa de Leis cópia da nota fiscal e do processo de con-
tratação do fornecedor Empresa Jornalística Jornal Regional S/C Ltda, dos 
empenhos 315 e 8387/2019, no valor de R$ 22.285,20, que prestou serviços 
de publicação do semanário oficial.
-que seja oficiado a Exma. Sra. Secretária de Educação da Estância Turísti-
ca de Avaré, Josiane Lopes de Medeiros, para que encaminhe a esta Casa 
de Leis informações de quais escolas municipais não estão fornecendo aten-
dimento dentário para os alunos e o motivo.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR “Alessandro Rios, tenho 
alguns amigo que já vieram a Avaré e erraram a entrada vindo pela Castelo 
Branco. Gostaria de fazer uma sugestão, principalmente por sermos uma Estân-
cia Turística, que na Castelo Branco, em ambos os sentidos, fosse construído 
em concreto a identificação AVARÉ, pois além de facilitar a identificação dos 
turísticas ainda vamos fazer propaganda da nossa cidade para quem somente 
passa pela Rodovia Castelo Branco.”  Diante do exposto, solicito in-
formações se é possível REALIZAR ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VI-
SANDO A CONSTRUÇÃO DE LETREIRO “AVARÉ” NO TREVO DA RODOVIA 
CASTELO BRANCO QUE DÁ ACESSO AO NOSSO MUNICÍPIO, tendo em 
vista solicitação fundamentada acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE USUÁRIO DE ESTRADA 
PAVIMENTADA “Alessandro Rios, a pavimentação asfáltica que dá acesso 
às marinas JF, Hotel Berro D´agua e Hotel Peninsula está com diversos bu-
racos e para não agravar precisamos de uma operação Tapa-Buracos. É 
possível?” Diante do exposto, solicito informações se é possível DESLOCAR 
SERVIÇO DE TAPA-BURACOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE DÁ 
ACESSO AOS HOTÉIS PENINSULA, BERRO D´AGUA E MARINA JF, tendo 
em vista solicitação fundamentada acima de usuário.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE USUÁRIO DE ESTRADA 
DE TERRA “Alessandro Rios, a maquina arrumou a estrada conforme você 
pediu e ficou muito bom. Só que dá saída do asfalto que vai para Marina 
JF e Hotel Berro D´Água, aquele pedaço do Pontão do Remanso ficou sem 
escoamento de água. Você consegue pedir para a retro abrir para escoar 
essas águas? Muito Obrigado.”  Diante do exposto, solicito informações 
se é possível DESLOCAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA RU-
RAL NO ACESSO AO HOTEL BERRO D´AGUA E MARINA JF VISANDO 
MELHORAR ESCOAMENTO DE ÁGUA EM TRECHO ESPECIFICO CON-
FORME FOTO EM ANEXO, tendo em vista solicitação fundamentada acima 
de usuário.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré no sentido de informar se é possível realizar ESTUDO 
TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO 
TREVO DE ACESSO AO BAIRRO SANTA RITA, tendo em vista que referida 
medida visa melhorar a segurança dos transeuntes desta localidade.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré ao que segue: Através do Requerimento 816 de 26/06/17 solicitei estu-
do visando à continuação da Avenida Dr. Antônio Silvio Cunha Bueno até a Rua 
Euclídes da Cunha ligando Bairro/Centro. Através do Ofício 724 de 10/07/17 a 
resposta foi: “já demos início a esse projeto junto a SPU e a LL, porém esta-
mos aguardando a autorização das mesmas para atravessar a linha férrea e a 
cessão de uso ou doação de uma parte da área da União, onde a continuação 
da Avenida deve adentrar” Diante do exposto, solicito informações se HOUVE 
AUTORIZAÇÃO PARA ATRAVESSAR A LINHA FÉRREA E SE OCORREU A 
LIBERAÇÃO DE PARTE DA ÁREA DA UNIÃO VISANDO A CONTINUAÇÃO 
DA AVENIDA DR. ANTÔNIO SILVIO CUNHA BUENO ATÉ A RUA EUCLIDES 
DA CUNHA LIGANDO BAIRRO/CENTRO, tendo em vista que referida ligação 
provocará melhorias na fluidez do trânsito desta localidade.

Antonio Angelo Cicirelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Planejamento e Transpor-
tes, Sr. Alexandre Leal Nigro, que o mesmo responda às seguintes ques-
tões acerca da obra de drenagem na Rua Dona Dorita e Avenida Donguinha 
Mercadante, no Bairro Jardim Paineiras, tendo em vista que a mesma se 
encontra com os serviços paralisados: 1- Qual a razão de a referida 
obra encontra-se paralisada? 2- Qual a vigência do contrato firmado com a 
empresa? 3-Quais providências estão sendo tomadas no sentido de retomar 
os serviços e concluir a obra?
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal de Obras e Habitação, Sr. Glau-
co Fabiano Fávaro de Oliveira, que o mesmo responda a esta Casa de Leis 
se houve acompanhamento da obra de asfaltamento da Avenida Santa Bár-
bara, no Bairro Terras de São José por parte desta secretaria, e, em caso 
positivo, enviar cópia do laudo de vistoria de entrega da referida obra devida-
mente assinado pelos corpo técnico responsável da prefeitura, ou se neces-
sário for, proceder à contratação de empresa especializada para emissão de 
tal laudo, pois, o asfalto da citada avenida recém colocado, encontra-se com 
sérias avarias, conforme demonstrado nas fotos anexas.

Ivan Carvalho de Melo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais,  que seja oficiado a Secretaria de Obras e Habitação, Sr. Ale-
xandre Leal Nigro, para que em caráter de urgência, seja feita uma operação 
de recapeamento na “Estrada Municipal Avaré – Itatinga”, para recupera-
ção destes pontos da estrada, é de extrema necessidade para a população 
do município, pois o número de buracos ao longo da mesma vem tirando 
a tranquilidade de quem transita diariamente pelo local, além de provocar 
acidentes e causar prejuízos aos motoristas, que conforme fotos em anexo, 
visualmente a necessidade de reparo urgente. 1-Esta estrada está incluída 
no cronograma de recapeamento? 2- Se sim, para quando está 
previsto o recapeamento? 3- Se não, será realizado estudo para recape-
amento da mesma? 4- Em quanto tempo algo será feito no local? 5-Mais 
informações que se fizerem necessárias.

Jairo Alves de Azevedo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Joselyr Benedito Costa Silves-
tre para que através do setor competente providencie a construção de guias 
e sarjetas, bem como a pavimentação com camada asfaltica no trecho final 
da Rua João Cruz, localizada no Bairro Santa mônica, passando em frente 
a igreja de Santo Expedito. Esse trecho te aproximadamente 100 metros de 
extensão. Que também seja providenciado o calcamento no entorno da igre-
ja com pedras portuguesas ou semelhantes, colocação de bancos, plantio de 
mudas de plantas e postinhos de iluminação ou refletores, formando-se uma 
praça como já existe em todas as igrejas do nosso município. Os munícipes 
daquela comunidade relatam que em dias de muito calor a areia e levada 
para o interior da igreja com o vento sujando todo o chão altar e as imagens 
da “Santos”. E que nos dias de chuva, forma uma lama ficando difícil para os 
fiéis conseguirem estacionar os carros ou chegaram a pé em dias de missa. 
Vale lembrar que a igreja de Santo Expedito recebe fiéis dos bairros jardim 
Santa Mônica, Presidencial, São Rogério I,II, III e demais bairros do nosso 
município, sem contar que ali são realizadas festas que contam com a pre-
sença de inúmeras pessoas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a toda equipe do setor de iluminação pelo 
excelente trabalho prestados junto a população.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor SILVIO APARECIDO BRISSOLA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MAURO RAPPELLI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor SIDINEI MACIEL RUI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MARCELO LIMA DA SILVA.
-seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito de Avaré para que estude 
a possibilidade de mudar para mão única, um trecho da Rua Paraíba, entre 
a Rua Raul Pimentel e a Rua Lineu Prestes, sentido centro – bairro, tendo 
em vista tratar-se de pedido de moradores que residem naquela redondeza.

ATO DA MESA Nº 07/2019
(Dispõe sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré no dia 21 de junho de 2019 e dá outras 

providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMEN-
TAIS E LEGAIS, 
D E C L A R A:-
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas dependências da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no dia 21 
de junho de 2019.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume. 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 17 de junho 
de 2.019.

Francisco Barreto de Monte Neto        Sérgio Luiz Fernandes
Presidente da Câmara               Vice-Presidente
 
Adalgisa Lopes Ward  Flávio Eduardo Zandoná
1ª Secretária    2º Secretário
 
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré na data supra.

CIRCULAR N º 21/2019-DG
Avaré, 18 de junho de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
24/06/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 24 de junho do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:



INEDITORIAIS

EDIÇÃO 915 | AVARÉ, 20 DE JUNHO DE 20194
1.   PROJETO DE LEI Nº 39/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município 
de Avaré para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá ou-
tras providências (LDO) (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 39/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas)
Observação:- Os anexos encontram-se à disposição na Secretaria 
da Câmara.
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 49/2019 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Sistema de Controle Interno da Administração 
Pública Municipal direta e indireta no Município da Estância Turís-
tica de Avaré, cria funções gratificadas e, dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 49/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas)
3. PROJETO DE LEI Nº 58/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre inclusão de ação e meta na LDO 2019 e dá 
outras providências (Avareprev).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 58/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI Nº 59/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre inclusão de ação e meta no Plano Pluria-
nual, para o quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 
2156/2017, e dá outras providências (Avareprev)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 59/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 17/06/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.

Projeto de Lei Complementar nº 57/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração na Lei Complementar nº 96 de 12 de maio 
de 2009 para fins de extinguir os cargos de Consultor Geral do 
Município, Assessor Jurídico e Assessor Jurídico de Licitações, al-
teração na Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010 para 
fins de extinguir cargo de Chefe de Seção e o cargo de Consultor 
Jurídico, e cria Funções Gratificadas no âmbito da Procuradoria 
Geral do Município e do Departamento de Licitações, bem como 
dá outras providências.

Projeto de Lei nº 58/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre inclusão de ação e meta na LDO 2019 e dá outras 
providências (Avareprev).

Projeto de Lei nº 59/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre inclusão de ação e meta no Plano Plurianual, para o 
quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 2156/2017, e 
dá outras providências (Avareprev)

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata de Reunião Ordinária do CMPD de 22 de maio 

de 2019
Às dezenove horas e quinze minutos do dia 22 de maio de 2019, à Rua dos 
Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por cessão gratuita 
da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Avaré – 
AREA, teve início a Reunião Ordinária coordenada pelo Conselho Municipal do 
Plano Diretor, constatando a presença dos seguintes conselheiros titulares e/ou 
seus suplentes: Alberto Fabiano Rossi, Antonio Alves Nunes Sobrinho, Cesar 
Piagentini Cruz, Cirene Gomes de Moraes, Homero Pazzini Filho, João José 
Dalcim, João Paulo Pereira Tristão, Marcelo Bannwart, Maria José da Cunha, 
Mariana Patty Guilger Primos, Paulo Henrique Ciccone, Rodrigo Carvalho Vile-
la, Ronaldo Adão Guardiano, Sandra de Fátima Theodoro, Silmara Rodrigues, 
Sueli Alves Nunes e a presença da população Lauro de Toledo Russo e Vitório 
Wohlers Vieira, conforme lista de presença.  Abrindo a reunião o Presidente do 
CMPD, Paulo Henrique Ciccone, agradeceu a presença de todos e após os 
cumprimentos iniciais, em ato contínuo, pediu ao secretário que procedesse 
com a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Dando continuidade, foi apresentado aos Conselheiros o Controle de Frequên-
cia, o qual ficou demonstrado que a Conselheira Sra. Mariana de Toledo Rus-
so e sua suplente Sra. Suzy Keller Dias Nunes de Oliveira, excederam o limite 
de faltas estabelecido pelo regimento interno, sendo deliberado pelo Plenário 
pela exclusão das mesmas. Sequencialmente foram lidos os ofícios enviados 
e recebidos pelo CMPD, após a leitura dos Ofícios, o Conselheiro Sr. Cesar 
Piagentini Cruz, sugeriu enviar um ofício à Procuradoria Municipal referente ao 
acórdão do Tribunal de Justiça, referente à Chácara Pratânia. Sequencialmente 
iniciou-se a apresentação dos Processos por seus relatores, iniciando pelo Pro-
cesso 318/2019 (Interessado: Weltzer Hotéis Ltda. ME – Assunto: Inclusão de 
gleba rural em perímetro urbano, denominada “Estância São Marcos”, contendo 
74,6024 hectares), o Sr. João Dalcim fez a apresentação do referido processo, 
se manifestando favoravelmente à inserção da gleba rural em perímetro urbano, 
acompanhando o parecer do GTA, incluindo a recomendação de que os lotes 
tenham área mínima de 600,00m², com testada de 20,00m, após ser subme-
tido ao plenário, o mesmo foi aprovado. Na sequência o Processo 320/2019 
(Interessado: Wel Administradora de Imóveis e Participações Societárias Ltda. 
– Assunto: Classificação de área urbana contendo 364.611,58m², localizada na 
Avenida Fuad Haspani, como ZR-0, ZM-1 e ZM-2), antes de ser apresentado, a 
Conselheira suplente Sra. Silmara Rodrigues em exercício da titularidade devido 
a ausência da Conselheira Titular Sra. Angela Golin, se declarou impedida de 
votar pelo fato de ser a representante da parte interessada. Após o esclareci-
mento, o processo foi apresentado pela Relatora Sra. Sueli Alves Nunes, sendo 
o relatório favorável à classificação, citando o parecer favorável do GTA e pos-
terior deliberação do Plenário, também favorável à classificação. Na sequência, 
o relator do Processo 324/2019 (Interessado: Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré – Assunto: Inserção de área rural contendo 68 alqueires, lo-
calizada na Estrada Água da Onça) Sr. Rodrigo Vilela, diante da dimensão da 
área em questão e por falta de informações do interessado referente ao que 
seria implantado no local, pelo fato do pedido solicitar a classificação da área 
em questão, sugeriu que fosse designado um novo relator ao Processo. Devido 
às circunstâncias apresentadas, a Conselheira Sra. Silmara Rodrigues, pediu 
vista do Processo, o qual foi aceito pelo Plenário para que  o Processo fosse 
deliberado na próxima Reunião Ordinária. Concluída a etapa de apresentação 
de Processos, foi distribuído o Processo 289/2018 (Interessado: Anápolis Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. – Assunto: Inserção de área rural, gleba A, B 
e C da Fazenda Anápolis em perímetro urbano) para a seguinte comissão Sra. 
Mariana Patty Guilger Primos (relatora), Silmara Rodrigues, João Dalcim e Lauro 
Russo como membros da comissão. Não havendo mais processos a serem dis-
tribuídos, deu-se início a apresentação dos processos da Câmara Técnica para 
encerramento dos trabalhos da mesma; iniciando pelo Processo 327/2019 (Inte-
ressado: Oeste Turismo e Hotelaria Ltda. – Assunto: Reclassificação para ZR-0 
da área contendo 6.306,20 m², situado entre a Avenida Professora Danuzia Di 
Santi e Rua Professora Ilda Delle Sedie – Bairro Ipiranga) a Relatora Sra. Cirene 
Gomes, fez a leitura do Processo, favorável à reclassificação, parecer o qual foi 
acompanhado pelo Plenário de forma unânime, na sequencia foi apresentado 
o CT004/2019 (Alteração do Art. 11 – itens a serem apresentados em inclusão 
de área em perímetro urbano) e CT005/2019 (Proposta de correção da redação 
de nomenclaturas que não foram observadas na última alteração), pelo Conse-
lheiro Sr. João Paulo Tristão, esclarecendo que as alterações propostas visam 
facilitar o trabalho da Secretaria, afim de evitar a solicitação de documentos com-
plementares. Após a apresentação dos relatórios, todos os Conselheiros foram 
favoráveis às alterações. Na sequência a Conselheira Sra. Silmara Rodrigues, 
apresentou uma proposta de alteração do Art. 60 do Plano Diretor, para disci-
plinar quais documentos comprovam a subdivisão de fato de uma edificação; 
como comprovante de ligação de água e energia elétrica. Após a leitura da 
proposta, os Conselheiros votaram pela inclusão da alteração do §2º do Art. 
60 da LC213/16. Finalizando todas as alterações apresentadas para o Plano 
Diretor, o presidente do CMPD Sr. Paulo Ciccone, fez a leitura da minuta 
do Projeto de Lei para alteração do PD, para ciência dos Conselheiros e 
anunciou o encerramento dos trabalhos da Câmara Técnica de Urbanismo. 
Finalizada a pauta de todos os assuntos a serem discutidos e, sendo que, 
nenhum presente quis fazer o uso da palavra, o Presidente agradeceu a 
presença de todos, encerrou os trabalhos às 21h09 em conjunto com o 1º 
Secretário João Paulo Pereira Tristão, que relato, subscrevo e assino, em 
conjunto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE                JOÃO PAULO P. TRISTÃO
PRESIDENTE CMPD   1º SECRETÁRIO CMPD

CMPD – Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata de Reunião Ordinária do CMPD de 23 de abril 

de 2019
Às dezenove horas e quinze minutos do dia 23 de abril de 2019, à Rua 
dos Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista, no salão de eventos, por 
cessão gratuita da Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e 
Agrônomos de Avaré – AREA, teve início a Reunião Ordinária coorde-
nada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, constatando a presença 
dos seguintes conselheiros titulares e/ou seus suplentes: Alberto Fabiano 
Rossi, Álvaro Costa de Oliveira, Cirene Gomes de Moraes, Francisco Fer-
nandes Pinto Neto, João José Dalcim, João Paulo Pereira Tristão, José 
Geraldo Dias Barreto, Marcelo Bannwart, Maria José da Cunha, Paulo 
Henrique Ciccone, Pedro Guazzelli Filho, Ronaldo Abdalla, Ronaldo Adão 
Guardiano, Sandra de Fátima Theodoro, e a presença da população Sil-
mara Rodrigues, conforme lista de presença.  Abrindo a reunião o Pre-
sidente do CMPD, Paulo Henrique Ciccone, agradeceu a presença de 
todos e após os cumprimentos iniciais, em ato contínuo, pediu ao secretá-
rio que fizesse a leitura das justificativas de ausências dos Conselheiros, 
iniciando pela Sra. Mariana Patty Guilger Primos e sua suplente Sra. Ma-
ria Julia Pimentel Tamassia, Sra. Érica Alessandra Alves e sua suplente 
Sra. Vânia Maria da Silva e Sra. Angela Golin e seu suplente Sr. Cristiano 
Gomes Banin, as quais foram aceitas pelo plenário; na sequência proce-
deu-se com a leitura da ata reunião anterior, a qual foi aprovada por una-
nimidade. Dando continuidade ao item II da pauta, foi apresentado aos 
Conselheiros o Controle de Frequência, o qual ficou demonstrado que os 
Conselheiros Sr. Alberto Fabiano Rossi e Sr. Eduardo Augusto Zanella, 
juntamente com seus suplentes Sra. Ana Carla Pereira de Souza Vieira 
e Sr. Ricardo Augusto Zanella, respectivamente, excederam o limite de 
faltas estabelecido pelo regimento interno, portanto coube ao Plenário a 
deliberação sobre tais faltas. Na ocasião o Conselheiro Sr. Alberto Fabia-
no Rossi, que estava presente, fez o uso da palavra para justificar que 
estava com problemas de saúde e que pediria a substituição de sua su-
plente, pois a mesma é estudante universitária e não poderá comparecer. 
Diante da justificativa, o Plenário do CMPD entendeu que permitiria que o 
mesmo continuasse seus trabalhos junto ao Conselho. Sequencialmente 
foram lidos os Ofícios enviados e recebidos pelo CMPD. Em continuidade 
ao item III da pauta, deu-se início a apresentação dos Processos, no qual 
a Conselheira Sra. Cirene Gomes, relatora do Processo 319/2019 (Inte-
ressado: Antonio Aparecido Navarro Rodrigues – Assunto: Desdobro de 
lote Vila Cidade Jardim), fez a leitura do relatório pelo Deferimento do pe-
dido, informando que o GTA foi desfavorável ao pedido, por não ter consi-
derado as imagens do Google Street View, esclarecendo que a comissão, 
após a análise entendeu que a imagem de setembro de 2011, comprova 
que a edificação encontrava-se com tais características antes mesmo da 
promulgação do PD; concluído todos os esclarecimentos, o processo foi 
aprovado por unanimidade. Na sequência o Conselheiro Sr. João Dalcim, 
relator do Processo 314/2019 (Interessado: José Antonio Foganholi – As-
sunto: Parecer sobre a viabilidade de parcelamento do solo – Fazenda 
Cabanha Pinhal), fez a leitura do relatório concluindo para o Deferimento 
do parecer, com a ressalva que o parcelamento de solo pretendido deverá 
ocorrer na modalidade loteamento, além dos critérios urbanísticos, aten-
tando-se para o impacto em relação ao Loteamento “Terra de São Marcos 
II”, assim que o relatório foi colocado em votação, o Plenário acompanhou 
o parecer do relator. Na sequência o Conselheiro Sr. Marcelo Bannwart, 
relator do Processo 317/2019 (Interessada: Maria de Lourdes Cardoso 
Souza – Assunto: Desdobro de lote Parque Industrial Jurumirim) fez a 
leitura do relatório, considerando que o GTA não aprovou o desdobro, que 
não houve comprovação à anterioridade da edificação à promulgação do 
PD, e que as contas de água e energia apresentadas eram recentes. Por-
tanto em conflito com a LC213/16 e Lei Federal 6766, o mesmo concluiu 
pelo Indeferimento do pedido, sendo o mesmo acompanhado por todos 
os Conselheiros. Ainda de relatoria do Sr. Marcelo Bannwart, o Processo 
322/2019 (Interessada: Cecília Taminato Borges – Assunto: Desdobro de 
Lote à Rua Félix Fagundes), foi lido e pelo fato do mesmo apresentar 
declaração da Sabesp informando a individualização de água e esgoto 
anteriormente à Setembro de 2011, além de comprovação complementar 
com o Google Street View, e acompanhando o parecer favorável do GTA, 
conclui-se pelo Deferimento do pedido, o qual também foi aceito pelo 
Plenário do CMPD de forma unânime. Encerrado a apresentação de Pro-
cessos pelos relatores, deu-se início à leitura dos Processos da Câmara 
Técnica de Urbanismo, os quais foram apresentados pelo Presidente do 
Conselho, Sr. Paulo Ciccone iniciando pelo relatório CT03 (Soluprev So-
luções em Engenharia e Prevenção de Incêndio) – Inclusão da Atividade 
de Fabricação de Tintas no Anexo VI, seguido pelo relatório CT01 – Zo-
neamento do Jardim Dona Laura, e depois o CT02 – Zoneamento do 
Loteamento Terras de São José, ficando esclarecido que tais alterações 
seriam decorrentes de adequações à realidade dos bairros em questão 
e também para disciplinar novas ocupações, além de incluir uma nova 
atividade no Anexo VI, permitindo a fabricação de tintas à base d’água, 
limitando a área de produção em 500m² e Nível 4 de incomodidade. Se-
quencialmente, ainda de domínio da Câmara Técnica, foi apresentado o 
Processo 315/2018 (Interessado: Paulo Froio – Alteração de Zoneamento 
Bairro Ipiranga – Av. Professora Danúzia D’Santi), solicitando a reclassi-
ficação da área em questão para ZR0, adequando-se às características 
do entorno. Todos os processos da Câmara Técnica, após serem apre-
sentados e discutidos foram aprovados. Finalizada a pauta de todos os 
assuntos a serem discutidos e, sendo que, nenhum presente quis fazer o 
uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os 
trabalhos às 21h21 em conjunto com o 1º Secretário João Paulo Pereira 
Tristão, que relato, subscrevo e assino, em conjunto com o Presidente.

PAULO H. CICCONE                JOÃO PAULO P. TRISTÃO
PRESIDENTE CMPD   1º SECRETÁRIO CMPD
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ESPORTES 

Edição será realizada entre 
1º e 12 de julho em Sorocaba 

A Estância Turística de Avaré vai disputar 11 
modalidades na 63ª edição dos Jogos Regionais. 
A competição promovida pela Coordenadoria de 
Esportes e Lazer da Secretaria de Esportes do Esta-
do de São Paulo é realizada entre 1º e 12 de julho 
em Sorocaba. 

A Secretaria Municipal de Esportes (SEME) 

Basquete avança 
em duas categorias 
nos Jogos Escolares 
de São Paulo

Atletas do projeto Cestinhas do Futuro da 
Associação dos Amigos do Basquetebol de 
Avaré (AABA) venceram Águas de Santa Bárba-
ra na final da fase sub-regional dos Jogos Esco-
lares do Estado de São Paulo (JEESP). 

A partida foi realizada na segunda, 17, no 
Ginásio “Kim Negrão”. A equipe da Secretaria 
Municipal de Esporte (SEME) disputa agora a 
etapa regional.  

Defendendo a Escola Estadual “Dr. Paulo 
Araújo Novaes” (PAN) na categoria mirim, os 
avareenses terminaram o jogo com 58 pontos, 
enquanto o adversário saiu de quadra com 5. 
Destaque para os atletas Matheus, que fez 17 
pontos, e Renan, que marcou 12. 

Classificada também na categoria infantil, a 
instituição de ensino já foi campeã estadual em 
2017 e medalha de bronze no ano passado. 

Secretaria adquiriu bolas, coletes 
e cones para o treinamento de 
todas as modalidades

Utilizando recursos próprios, a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes (SEME) adquiriu recentemente 
novos materiais esportivos.  

Avaré vai disputar 11 modalidades 
nos Jogos Regionais 

confirmou presença de avareenses no Atletismo 
Regular e ACD, Basquete Feminino e Masculino, 
Capoeira Masculino e Feminino, Ciclismo Masculi-
no, Futebol Masculino, Futsal Feminino, Handebol 
Masculino e Feminino, Judô Masculino e Feminino, 
Karatê Masculino e Feminino, Natação Masculino e 
Feminino e Xadrez Masculino. 

 No ano passado, a delegação conquistou a 14ª 
colocação entre 56 municípios. Os atletas trouxe-
ram pra casa 32 medalhas, sendo 10 de ouro, 11 de 
prata e 11 de bronze.

Novos materiais vão incrementar  
escolinhas e treinamento

de competidores
Foram compradas bolas para futebol e futsal, 

além de coletes e cones para o treinamento de 
todas as modalidades e novas raias para a piscina 
municipal.

Os itens serão utilizados em escolinhas e outros 
espaços desportivos. “A proposta é ampliar o tra-
balho de preparação dos competidores e fornecer 
ferramentas de trabalho para os professores”, des-
tacou o secretário. 
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ADMINISTRAÇÃO

Capacitação de servidores e 
confecção da Política 
Municipal de Gestão Documental 
fazem parte do trabalho

A Secretaria Municipal de Administração e o 
Departamento de Arquivo Público Municipal vêm 
trabalhando para o aprimoramento da gestão do-
cumental na Estância Turística de Avaré. 

Para tanto, recentemente foi alugado um pré-
dio anexo ao que atualmente funciona o Arquivo 
e adquiridas 110 estantes de aço para a ampliação 
da capacidade de armazenamento do Arquivo In-
termediário e para a implantação do Arquivo His-
tórico (ou Permanente) no município. 

Além disso, no último dia 13 de junho, com o 
apoio do Arquivo Público do Estado de São Pau-
lo, por meio do Centro de Assistência aos Municí-
pios (CAMSAESP), foi realizada uma palestra com 
o tema “Gestão Documental, importância dos do-
cumentos e seu valor objetivo e subjetivo”, visan-
do iniciar a capacitação dos servidores municipais 
para o começo dos trabalhos da confecção da Po-
lítica Municipal de Gestão Documental. 

Mais de 80 funcionários públicos de Avaré e re-
gião participaram da capacitação. O Departamento 
de Arquivo Público Municipal fica na Rua Alagoas, 
nº 1086. O telefone é o (14) 3732-8464. 

Gestão documental vira prioridade 
para a Prefeitura de Avaré   

Alimentos serão repassados para famílias 
assistidas pela entidade 

O Fundo Social de Solidariedade recebeu na última sexta-feira, 14, uma 
doação de alimentos do Corpo de Bombeiros de Avaré. 

Segundo o órgão, foram 100 quilos em produtos como arroz, feijão, 
macarrão, açúcar e outros. Os donativos serão repassados para famílias 
assistidas pela entidade. 
Serviço - O Fundo Social de Solidariedade fica Rua Rio Grande do Sul, nº 
1842. O telefone para contato é o (14) 3731-2658.

SOLIDARIEDADE 

Fundo Social recebe doação
do Corpo de Bombeiros
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        GESTÃO

Camargo e Alto da Boa Vista 
foram algumas das 
localidades que receberam 
melhorias

Dando continuidade ao cronograma estabele-
cido pela Prefeitura, a Secretaria de Serviços vem 
intensificando a limpeza urbana em vários bairros 
da Estância Turística de Avaré. 

Entulho e outros materiais descartados em via 

Bairros são beneficiados 
com limpeza urbana e 
operação tapa-buraco 

pública foram recolhidos em localidades como 
Alto da Boa Vista e Camargo. Folhagens e restos 
orgânicos também foram coletados nesta fase da 
operação. 

Já uma nova etapa da Operação Tapa-Buraco 
foi desenvolvida esta semana no Bairro Vera Cruz. 
A Secretaria de Serviços informa que vai levar a 
melhoria a outros pontos já nos próximos dias. 

Servidores municipais concentraram ainda es-
forços na estrada de terra que liga os bairros Vera 
Cruz e Ipiranga. Máquinas e caminhões da Prefei-
tura retiraram lixo e entulho depositados às mar-
gens da via. 
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EVENTOS

Aberto ao público, evento 
acontece no dia 28, às 16 
horas, na Casa de Artes e 
Artesanato   

O cartunista Flávio de Oliveira é o convidado 
da 25ª edição do Chá dos Artistas. Aberto ao pú-
blico, o evento será realizado na sexta-feira, 28, 
às 16 horas, na Casa de Artes e Artesanato “Flori-
za Souto Fernandes”. 

Na ocasião, os presentes poderão conhecer 
um pouco mais sobre o trabalho do homenage-

Shows, comidas típicas e 
bingos fazem parte da atração 
que será realizada em julho 

A Concha Acústica recebe entre 19 e 21 de julho 
a 29ª edição do “Arraiá do Nhô Musa”. O tradicio-
nal evento é promovido pela Prefeitura de Avaré, 
através da Secretaria Municipal da Cultura. 

Os preparativos já estão em andamento. Shows, 
comidas típicas e bingos fazem parte da progra-
mação do evento aberto ao público.  

Na sexta-feira, 19, o prêmio principal será um 
tanquinho. Já no sábado e no domingo os vence-
dores do binguinho levam pra casa R$ 500 e R$ 1 
mil, respectivamente. 

Como acontece todos os anos, o “Arraiá do Nhô 
Musa” vai contar ainda com a participação de vá-
rias instituições e entidades avareenses, que vão 
comercializar comidas típicas. 

São elas a Associação de Assistência e Preven-
ção ao Câncer (AAPC), Amor à Vida, CEI “Camila 
Negrão”, CEI “Jandira Pereira”, Comunidade Nova 
Jornada, EMEB “Maneco Dionísio”, Fanfarra Fênix, 
Fundo Social de Solidariedade, Grupo de Assistên-

Cultura prepara 29ª edição do 
“Arraiá do Nhô Musa”

cia ao Adolescente e Desenvolvimento da Criança 
(GAADC), Núcleo de Orientação e Capacitação à 
Infância e Juventude de Avaré (Nocaija), Voluntá-

rios Anônimos de Avaré (Vana), Associação Espírita 
“Léon Denis” (ASELD), Lar São Vicente de Paulo e 
EMEB “Profª Norma Lília”. 

Chá dos Artistas homenageia cartunista Flávio de Oliveira
ado. A atividade tem o apoio da Secretaria Munici-
pal da Cultura.  

A Casa de Artes e Artesanato fica na Rua Rio 
Grande do Sul, nº 1793. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (14) 3711-2586. 

Biografia 
Flávio de Oliveira produz cartum, histó-

ria em quadrinhos, caricatura e personagens 
para cartilhas, projetos e exposições indivi-
duais e coletivas, além de ilustrações para 
livros. 

O artista também já representou Avaré por di-
versas vezes na fase regional do Mapa Cultural, na 
categoria Desenho de Humor. 
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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

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

Convoca a II Conferência Municipal do Idoso
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso, no uso de suas atri-
buições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretri-
zes para a implementação da Política dos Direitos do Idoso.
Fica convocada a II Conferência Municipal do Idoso a ser realizada 
no dia 27 de Junho de 2019, no auditório da OAB – Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, sito a Rua: Paraná N° 2123, Bairro: Braz, tendo 
como tema central: “ Os Desafios de Envelhecer no Século 21 e o 
Papel das Politicas Públicas”.
Período da Manhã:
 – 09:00 h: Coffee Break;
 – 10:00 h: Abertura (Hino Nacional e Leitura do Regimento Interno);
 – 10:30 h: Primeira Palestra;
 – 11:15 h: Segunda Palestra.

Período da Tarde:
 – 14:00 h Grupo Musical;
 – 14:30 h Discussão dos Eixos;
 – 15:30 h Eleição do Delegado;
– 16:30 h Encerramento com Coffee Break.

Composição da Comissão Organizadora da Conferência
 – Marta da Silva Oliveira;
 – Tatiane Carine de Medeiros;
 – Rita de Cassia Vieira Roesener; 
 – Aline Esteves de Oliveira Arújo;
 – Vilma Zanluchi.
Atenciosamente,
 
Estância Turística de Avaré, aos 18 de Junho 2019.

Cíntia Brisola
 Presidente do CMI

Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

Ata n°142/2019
Aos 09 dias do mês Maio do ano de 2019, as 09 h 20 minutos, 
inicia-se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. Estavam presentes os conselheiros rela-
cionados conforme a lista de presença devidamente assinada. Fal-
tas injustificadas: Diretoria Estadual de Ensino. A reunião foi aberta 
pela Sra. Joyce Ferreira da Silva, que  iniciou a leitura da Ata da 
reunião ordinária anterior  para a aprovação dos conselheiros. A 
ata foi aprovada por unanimidade. A Sra Joyce também  seguiu a 
pauta e pediu para que a Câmara Municipal de vereadores e o Sr 
Prefeito sejam reiterados do Ofício de solicitação da Profissional de 
Assistência Social na Secretaria da Saúde, e também do espaço 
do Páteo para os carros guinchados, se estacionados nas vagas 
destinadas para pessoas com deficiência, também mencionado 
sobre o pedido de adaptação de Taxis em nossa cidade. Quan-
to ao censo da Educação Especial foi criada a comissão para a 

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.182/2018

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DAS NOMINATAS DOS 
CANDIDATOS COM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

E INDEFERIDAS

A COMISSÃO ELEITORAL do processo de escolha de Conse-
lheiros Tutelares do Município da Estância Turística de Avaré, no 
uso da atribuição, que lhe é conferida pela Lei Complementar nº 
150/11, Resolução do CMDCA nº 02/2015 e Edital normativo de 
abertura das inscrições, torna público o Edital das nominatas dos 
candidatos com as inscrições deferidas e indeferidas.
1 – INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
Nome                                            Carteira de Identidade (RG) 
Maria da Graça Bento Luiz                                                          64747657 
Ana Paula Tiburcio de Godoy                                                      41893665-1
Andreia Brisola Carvalheira                                                         20.506.245-3
Gislene C. P. Hersoguenrath                                                        44.050.216-0
Amanda da Silva                                                                           43.010.446-7
Gérson de souza                                                                           33216197
Nina Fátima de Almeida                                                                18.111.269-3
Sílvia aparecida de Oliveira                                                           32.808.395-1
Márcia Helena Santos Damião                                                      32.808.356-2
Mariana Domingues leite                                                               43.206.923-9
Márcia Regina Braga de Almeida Prado                                        12.802.562-1
Talita Antunes dos Reis                                                                  25.550.444-5
Vera Lúcia N. Gonçalves                                                                45.310.877-5
Marilene Fernandes Martins                                                           23.336.163-7
Juliana Cristina da Silva Mira                                                         49.707.338-9 

2 – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 
Nome                                           Carteira de Identidade (RG)
Alda Maria Pagani                                                                     22.211.825-8
Juliana Thais Barbosa                                                               44.050.388-7
Lourival Barboza da Silva Neto                                                  34.933.547-3
Liliane de Melo Villen                                                                  28.401.624-X
Regiane de Arruda Daffara                                                         23.961.222-X
Fernanda Fernandes da Silva                                                    48.533.110-X
Roberto Petry                                                                             18.318.491-9
Suelen Alves de Camargo Dalsasso                                          41.132.886-4
Rosa Maria Leme                                                                       21.874.139-X
Mauro Augusto Sales                                                                 26.446.190-3
Vera Lúcia Rigonatti da Silva Banin                                           18.665.240-9
Maíra Moreira Hase                                                                    44.649.688-1
Karina Aparecida Seara                                                              43.284.770-4   
Os Candidatos Indeferidos terão 03 dias para o recurso conforme 
Edital, do dia 24/06/2019 ao dia 26/06/2019. 
Comissão Eleitoral do processo de escolha de Conselheiros Tute-
lares do Município da Estância Turística de Avaré aos 18 de Junho 
de 2019.

Ricardo Lopes Ribeiro
Pricila Maria Ribeiro

Alexandra P. A. Homem de Mello
Tatiane Cristina Deolin

avaliação dos questionários, ficaram responsáveis por estes o Sr 
Davi Polônio Marconi a Sra Ana Carolina de Almeida, Maria José 
da Cunha e Yasmin Correa Anunciato. Para  o prêmio “ Amigos da 
Inclusão” a comissão ficou ao encargo dos conselheiros Maria Fer-
reira da Silva e a Sra Ana Carolina de Almeida. Dando continuidade 
a pauta a Sra Joyce Presidente deste conselho menciona que tem 
na frota da Secretaria da Saúde o total de três(03) vans adaptadas, 
mas não para cadeirantes e sim para mobilidade reduzida. A  Con-
selheira Fabiana Rotelli se colocou a disposição para auxiliar caso 
seja necessário fazer uma intervenção jurídica. A conselheira Jana-
ína chamou a atenção em dizer que alguns destes veículos podem 
ser de doações  provenientes de emendas parlamentares e ou do-
ações e que os veículos podem já encontrarem-se adaptados. A 
conselheira Priscila ressaltou que pode ser também que quando 
são  feitas  as doações os carros já  venham adaptados e  as pes-
soas por não compreenderem sobre as limitações confundam pes-
soas com deficiência e mobilidade reduzida alguns conselheiros 
discordaram, e por decisão da maioria será pedido para readaptar 
as três (03) vans que a Frota Municipal possui. A Presidente Sra 
Joyce trouxe a pauta a Equoterapia já que possui a Faculdade no 
município e esta possui todos os profissionais necessários para o 
suporte da terapia.  O Sr. Davi disse que a faculdade tem o grupo 
de profissionais, tem o animal, mas esbarraria no custo (patrocínio) 
do animal. Foi deliberado que a Secretaria do Conselho deverá 
entrar em contato  com a Nelory e com o Rotary para verificar a 
possibilidade de custeio  o animal para viabilizar o retorno da Equo-
terapia. Sobre os Jogos Adaptados como fora mencionado em as-
sembléia anterior que não é um evento que pertence a SMDPD, o 
Conselho independente da Secretaria de Esportes fará com que os 
Jogos aconteçam de 21 á 28 de Agosto de 2019 com o auxílio das 
Faculdades de Educação Física FREA/FIRA e UNIFSP  e Ofícios 
enviados para empresas que auxiliem em patrocínios para o even-
to, contando com a SMDPD na alimentação. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às 10h45 e a ata foi lavrada por mim, 
Priscila Amicci, na qualidade de Secretária que será assinada por 
todos os presentes acima nominados e referenciados.

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

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a se 
realizar no próximo dia 26 de Junho de 2019, no Centro Cultural 
Esther Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com primeira 
chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta a toda 
população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Metas para 2019 (final da Gestão); 
3 – Sobre novos chamamentos para as outras áreas deste Conselho;
4 – Envio e Respostas dos oficios internos.
5 – Preparação para novas eleições das novas chapas deste Conselho.
6 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 mi-
nutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 19 de Junho de 2019,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/19 – PROCESSO Nº. 166/19

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de refor-
ma na UBS do Bairro Jardim Brasil, conforme edital.
Data de Encerramento: 26 de julho de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 26 de julho de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 19 de junho de 2.019 – Érica Marin Henrique – Pre-
sidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/19 – PROCESSO Nº. 170/19
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estrutura, 
equipamentos, materiais, mão-de-obra, com concessão do direito 
de exploração do evento denominado 51ª Emapa.
Data de Encerramento: 29 de julho de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 29 de julho de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/19 – PROCESSO Nº. 167/19
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de fralda geriátri-
ca Biofral para atender paciente de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 25 de junho de 2.019 das 14 horas 
até 05 de julho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de julho de 2.019 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 05 de julho de 2019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2019 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/19 – PROCESSO Nº. 169/19
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos para atender os pacientes de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas:24 de Junho de 2.019 das 10 horas 
até 03 de Julho de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de Julho de 2.019 das 08h30min às 
11 horas
Início da Sessão: 03 de Julho de 2.019 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 19 de Junho de 2.019 – An-
dréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/19 – PROCESSO Nº. 165/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de gê-
neros alimentícios, gêneros descartáveis e pilhas para o Corpo de 
Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 04 de julho de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de julho de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 19 de junho de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa PHÁBRICA DE PRODUÇÕES 
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, res-
ponsável pelo registro de preços para contratação futura de empre-
sa para prestação de serviços de agenciamento de publicação em 
jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo, relativa 
ao Pregão Eletrônico nº. 031/19 – Processo nº. 124/19. Homologa-
do em: 17/06/2.019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
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 empre-
sa MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME, objetivando o registro de 
preços para eventual futura locação, montagem e desmontagem 
de banheiros químicos para eventos de toda a municipalidade, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 063/19 – Processo nº. 142/19. 
Homologado em: 13/06/2019.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/19 – Processo nº. 124/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPA-
GANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para contratação futura de empresa 
para prestação de serviços de agenciamento de publicação em jor-
nal diário de grande circulação no Estado de São Paulo
Valor Global: R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/06/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 063/19 – Processo nº. 142/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARIA LUCIA LEARDINI EIRELI ME
Objeto: registro de preços para eventual futura locação, montagem e des-
montagem de banheiros químicos para eventos de toda a municipalidade.
Valor Global: R$ 375.818,00 (trezentos e setenta e cinco mil oito-
centos e dezoito reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 13/06/2019

TERMO DE ADITIVO
INEXIGIBILIDADE Nº 023/17 – PROCESSO Nº 384/17 (Contrato 
n° 002/18), fica aditado o valor total de R$ 1.718,88 (Hum mil, se-
tecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), com a empresa 
AUTO ÔNIBUS MANOEL RODRIGUES S.A., o que corresponde 
a aproximadamente 24,73% (vinte e quatro vírgula setenta e três 
por cento) do total do contrato, o que objetiva a aquisição de pas-
sagens intermunicipais, para concessão de provisões assistenciais 
eventuais, conforme Lei Municipal nº1.773 de 18 de março de 
2.014. Assinatura do Termo de Aditivo: 12/06/2.019.

TERMO ADITIVO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO
Fica ADITADO, SUPRIMIDO E PRORROGADO o Contrato n° 
150/18, referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/18 – 
PROCESSO Nº 094/18, que originou a contratação da empre-
sa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o forne-
cimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução da reforma e ampliação da EMEB “Maneco Dio-
nísio”, da seguinte forma:
– Fica ADITADO o valor R$ 333.664,80 (Trezentos e trinta e três mil, seis-
centos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) que corresponde a 
aproximadamente 23,90% (Vinte e três vírgula noventa por cento);
– Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 53.499,95 (Cinquenta e três mil, qua-
trocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), que corres-
ponde a aproximadamente 3,83% (Três vírgula oitenta e três por cento);
Assim, compensado os valores de aditivo e supressão resta o per-
centual de aproximadamente 20,07% (Vinte vírgula sete por cento) 
que deverá ser aditado ao contrato correspondente ao valor de R$ 
280.164,84 (Duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e quatro reais 
e oitenta e quatro centavos) do valor total adjudicado no processo 
licitatório em questão;
– Fica PRORROGADO o contrato até 11 de setembro de 2.019;
Assinatura do Termo Aditivo, Supressão e Prorrogação em: 
14/06/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 021/18 – PROCESSO N° 490/18 (Con-
trato n° 618/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e empresa TMK ENGENHARIA S. A., ob-
jetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão de obra para execução da obra de muro de arrimo 
no Bairro do Camargo – Avaré/SP, com prorrogação do prazo 
da execução da obra até 19 de agosto de 2.019 e da vigência 
contratual até 19 de março de 2.020. Glauco Fabiano Favaro 
de Oliveira – Secretário Municipal de Habitação da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 035/17 – PROCESSO N° 170/17 (Contrato 
n° 145/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré e empresa COMPANHIA DE PROCESSAMEN-
TO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, 
objetivando a prestação de serviços técnicos de informáticas 
relativas à cessão de informações do banco de dados do DE-
TRAN para o processamento de multas de trânsito referente 
ao Município de Avaré, com prorrogação do prazo até 15 de 
maio de 2.020, no valor global de R$ 67.032,00 (sessenta e 
sete mil, trinta e dois reais). Alexandre Leal Nigro – Secretário 
Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turís-
tica de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 032/16 – PROCESSO N° 191/16 (Contrato n° 
205/16), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa WILSON VENÂNCIO 05391276802, objetivando a 
prestação de serviços de mão de obra para implantar sinalização 
horizontal viárias em diversas vias desta Municipalidade, de acor-
do com o Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal e Código de 
Trânsito Brasileiro, com prorrogação de prazo até 20 de junho de 
2.020, no valor global de R$ 80.719,62 (Oitenta mil, setecentos e 
dezenove reais e sessenta e dois centavos). Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os lotes desertos 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12 e 13 
do PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/19 – PROCESSO N° 110/19, 
que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de 
ativos de rede e equipamentos para instalação de redes, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 19/06/2.019. 
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da 
Educação e Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social.

TERMO SUPRESSÃO E ADITIVO
Fica SUPRIMIDO e ADITADO o Contrato n° 612/18, referente à 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/18 – PROCESSO Nº 529/18, 
que originou a contratação da empresa VIAPIANA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, para o forne-
cimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para 
execução da obra de cobertura de quadra esportiva na Vila Espe-
rança – Rua Alicio Ferrari, da seguinte forma:
– Fica SUPRIMIDO o valor de R$ 26.242,47 (Vinte e seis mil, du-
zentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), que 
corresponde a aproximadamente 11,19% (Onze vírgula dezenove 
por cento);
– Fica ADITADO o valor R$ 22.318,69 (Vinte e dois mil, trezentos 
e dezoito reais e sessenta e nove centavos) que corresponde a 
aproximadamente 9,51% (Nove vírgula cinquenta e um por cento);
Assim, compensado os valores de supressão e aditivo resta o per-
centual de aproximadamente 1,68 % (Um vírgula sessenta e oito 
por cento) que deverá ser suprimido ao contrato correspondente 
ao valor de R$ 3.923,78 (Três mil, novecentos e vinte e três reais 
e setenta e oito centavos) do valor total adjudicado no processo 
licitatório em questão
Assinatura do Termo Supressão e Aditivo em: 07/06/2.019.

NOTIFICAÇÃO Nº 106/2019
À Empresa CONSTRUTORA M. VIEIRA LTDA.
Ref. Tomada de Preços n° 020/13 – Processo n° 536/13 – Contrato 
nº 527/13.
Considerando Comunicação Interna nº 530468, enviada pelo De-
partamento de Convênios e Comunicação Interna nº530048 envia-
da pela Secretaria Municipal da Saúde, onde informa que a es-
trutura do imóvel apresenta rachaduras, vazamentos e infiltrações;
Considerando que, conforme previsão contratual, Cláusula Décima 
– da Segurança e Perfeição das Obras, a empresa responde pela 
solidez, segurança e perfeição das obras e serviços executados 
pelo prazo de 05(cinco) anos a partir da entrega dos serviços;
Considerando que o referido período de garantia ainda está vigente;
Fica a empresa NOTIFICADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar desta, informe a este Departamento de Licitações as medi-
das adotadas e providencie a resolução dos problemas supracita-
dos, sob pena das medidas cabíveis previstas em contrato.
Observação: As vias das Comunicações Internas que integra esta 
notificação, estão disponíveis para retirada da empresa no Depar-
tamento de Licitação, sito Praça Juca Novaes, nº1.169 – Avaré/SP, 
até a data estabelecida para apresentação da defesa.
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CONVOCAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo  Sr. 
Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 4984/2017 de 17/10/2017, 
considerando justificativas contidas na Ci 527410/2019-SMS, e considerando 
o não comparecimento do 01º e 02º classificados, convoca os classificados do 
Concurso Publico 001/2019, homologado através do Decreto nº 5458/2019, de 
17 de Abril de 2019, publicado em 19 de Abril de 2019, no Semanário Oficial, 
para o emprego público de  ENFERMEIRO-PSF, a comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no 
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos 
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 16:00 
hs, para orientação do procedimento admissional, exames médicos e entrega da 
documentação exigida para nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo 
a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
03º PAULA GONÇALVES PEREIRA
04º  PRISCILA DE BARROS DIAS
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Junho de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 057/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo  
Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 4984/2017 de 
17/10/2017, considerando justificativas contidas no Ofício nº 328/201SME 
e déficit de servidores da saúde, convoca os classificados do Concurso Pu-
blico 002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de Ou-
tubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Semanário Oficial 
Eletrônico, para o cargo/função de  AGENTE ADMINISTRATIVO, a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação 
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal 
com os documentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 
1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo 
a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
36º ADRIANA SILVA DE SOUZA
37º FABIO RODRIGUES
38º MARIA LUIZA ROSA ZANARDO
39º PAULO CESAR ALVES
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Junho de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
Compreende em executar serviços de apoio nas áreas administrativas, fi-
nanceiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades administra-
tivas; classificar documentos diversificados e correspondência, transcrição 
de dados, lançamentos, manuais e digitação em programas específicos, 
prestação de informações de processos, arquivo, atendimento ao publico 
em geral; executar atividades auxiliares de classificação e catalogação de 
manuscritos, livros, periódicos e outras publicações; planejar , organizar e 
executar atividades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da 
municipalidade , verificando a legislação quanto ao tempo correto para arqui-

vo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins designadas pelo 
superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e conhecimento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Local a ser determinado pelo Secretário Municipal 
da Saúde (02) e local a ser determinado pela Secretária Municipal da Edu-
cação (02)
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/
maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e crimi-
nais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia  da 
exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comproba-
tórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 058/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo  
Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 4984/2017 de 
17/10/2017, considerando justificativas contidas na Ci nº 508058/2018-SM-
Fazenda considerando a necessidade de servidor para suprir grande deman-
da de serviços junto ao Departamento de Contabilidade, convoca os clas-
sificados do Concurso Publico 002/2018, homologado através do Decreto 
nº 5317/2018, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 
2018, no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AUXILIAR 
CONTÁBIL, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a 
Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do 
procedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega da docu-
mentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo 
a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
04º JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA
Estância Turística de Avaré, aos 19 de Junho de 2019.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR CONTÁBIL 
ATRIBUIÇÃO - LC 188/2013
 Compreendem as tarefas que se destinam a executar serviços pertinen-
tes  à unidade, organizando os  documentos e efetuando sua classificação 
contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, 
conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, 
junto a órgãos do governo, realizam o arquivo de documentos e conhecimen-
to para estabelecer políticas de gestão pública. Atende ao público.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo e curso de qualificação pro-
fissional, na modalidade de Técnico em Contabilidade e conhecimento em 
informática
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Departamento de Contabilidade
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -ensino médio e diploma frente e ver-
so de Técnico em Contabilidade autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/
maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e crimi-
nais (TJ/fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declaração 
de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia  da 
exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins comproba-
tórios de acúmulo de cargo/emprego público

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços  de Revisão em 
veículos e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
a devida manutenção da frota da Municipalidade.
Fornecedor: Soma France Automóveis Ltda.
Empenho(s): 2935/2019
Valor: R$ 3.002,73
Avaré, 19 de junho de 2019

Roslindo Wilson Machado
Sec. Mun. de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de prestação de serviços médicos e tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento da 
demanda de consultas de especialidades.
Fornecedor: Clínica Médica Pronto Ped Ltda.
Empenho(s): 802/2019
Valor: R$ 5.000,00
Avaré, 19 de junho de 2019

Roslindo Wilson Machado
Sec. Mun. de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de aquisição de equipamento odontológico e tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para suprir necessidade 
do Programa de Atendimento Bucal.
Fornecedor: Cirupar Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.-
-EPP
Empenho(s): 6179/2019
Valor: R$ 588,05
Avaré, 19 de junho de 2019

Roslindo Wilson Machado
Sec. Mun. de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de vigilantes/brigadistas e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização do 
evento “Festa Dia das Mães”, proporcionando lazer seguro aos mu-
nícipes e turistas.
Fornecedor: Altaseg Vigilância Eireli-EPP
Empenho(s): 8473/2019
Valor: R$ 1.739,52
Avaré, 19 de junho de 2019

Diego Beraldo
Sec. Mun. de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de vigilantes/brigadistas e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para realização de 
eventos e projetos da Municipalidade, proporcionando lazer seguro 
aos munícipes e turistas.
Fornecedor: Altaseg Vigilância Eireli-EPP
Empenho(s): 6331 e 6332/2019
Valor: R$ 1.884,48
Avaré, 19 de junho de 2019

Romualdo Fontes
Sec. Mun. de Turismo

JUSTIFICATIVAS
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SERVIÇOS

Coleta acontece na segunda-feira, 
24, e terça, 25; material deve ser 
deixado em frente à residência

A Prefeitura de Avaré, através da Secretaria de Servi-
ços, vai promover uma Operação Cata-Treco na segun-
da-feira, 24, e terça-feira, 25, no Balneário Costa Azul. 

O objetivo é coletar móveis velhos, restos de 
madeira, plástico e outros itens. A etapa não inclui 
o recolhimento de entulho. 

A pasta pede que os moradores deixem o ma-
terial em frente às suas residências. Ramadas tam-
bém devem colocadas nas vias, já que o triturador 
da Prefeitura vai processar o material orgânico pa-
ralelamente à operação. 

 

      

Prefeitura fará Operação 
Cata-Treco no Balneário 
Costa Azul 

A equipe de Supervisão e Coordenação Técnica Pe-
dagógica da Secretaria Municipal de Educação orga-
nizou um encontro com o objetivo de permitir a troca 
de experiências entre professores da Educação Infantil e 
auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs). 

A I Mostra Pedagógica dos Centros de Educação In-
fantil (CEI) foi realizada na segunda-feira, 17, no salão de 
festas da Associação dos Funcionários Públicos. 

Cada CEI mostrou um pouco dos trabalhos re-
alizados pelos ADIs nas unidades, seu dia-a-dia, 
desde os cuidados básicos à implementação de 
atividades voltadas para o desenvolvimento psico-
motor de cada criança. 

Convidados por meio do caderno de comuni-
cação entre CEI e responsáveis, familiares também 
prestigiaram a Mostra. 

EDUCAÇÃO 

Mostra Pedagógica aproxima 
professores e auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil

À noite, os professores participaram da Hora de 
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) que fez parte 
da programação, na qual a coordenadora Técnica 
Pedagógica Celina Tegani expôs um pouco mais 
sobre os CEIs através de uma apresentação de sli-
des com fotos e vídeos. 

Gestores e professores consideraram de suma 
importância o evento e parabenizaram o trabalho 
das ADIs. 

“É importante que professores e ADIs dialo-
guem e troquem experiências, pois somos uma só 
rede de educação. Precisamos estar alinhados em 
prol do desenvolvimento integral das crianças. É 
através desse diálogo que ambos os lados se forta-
lecem e quem ganha é o nosso educando”, avaliou 
a coordenadora Técnica. 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de participação em curso sobre Matriz de 
Saldos Contábeis e tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para atualização dos servidores do Departamento de Conta-
bilidade.
Fornecedor: Fiorilli Soc. Civil Ltda.- Software
Empenho(s): 9510/2019
Valor: R$ 600,00
Avaré, 19 de junho de 2019
Itamar de Araujo
Sec. Mun. de Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de monitoramento de alarmes e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para segurança 
patrimonial em Creches e Escolas.
Fornecedor: Autosocorro Max Ltda.-EPP
Empenho(s): 4308/2019
Valor: R$ 2.145,00
Avaré, 19 de junho de 2019

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros
Sec. Mun. de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Locação de sistema informatizado para 
uso da Controladoria Geral do Município e tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para continuidade dos serviços daquele 
Departamento.
Fornecedor: Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda ME
Empenho(s): 5208/2018
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 19 de junho de 2019

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de publicação de Editais e tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida pu-
blicidade dos Atos da Administração.
Fornecedor: Imprensa Nacional
Empenho(s): 96/2019
Valor: R$ 495,60
Avaré, 19 de junho de 2019

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de publicação da PUBNET e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a devida 
publicidade dos Atos da Administração.
Fornecedor: Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP
Empenho(s): 169/2019
Valor: R$ 6.066,10
Avaré, 19 de junho de 2019

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de publicação  em jornal de 
grande circulação e tal quebra de ordem cronológica se faz neces-
sária para a devida publicidade dos Atos da Administração.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e 
Publicidade Ltda. EPP
Empenho(s): 6251/2019
Valor: R$ 1.090,00
Avaré, 19 de junho de 2019

Joselyr Benedito Costa Silvestre
Prefeito Municipal


