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LEGISLATIVO
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REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

28 de MAIO de 2018

REQUERIMENTOS
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre e ao Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Itamar Araújo 
para que informe esta Casa de Leis acerca do empenho nº7240, 
enviando, também, cópia da rescisão de contrato de trabalho cita-
da no referido empenho.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis a cópia 
das certidões de nascimentos de possíveis filhos que justifiquem a 
funcionária Luciana Cristina Santos Perandre em receber o benefí-
cio de salário família como mostra no portal da transparência. Que 
seja encaminhado uma cópia desse Requerimento ao Ministério 
Público para ciência.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis o livro 
ponto da funcionária Luciana Cristina Santos Perandre, no período 
de janeiro até abril de 2018, que justifique a quantidade de horas 
extras que recebe como demostra o portal da transparência. Que 
seja encaminhado uma cópia desse Requerimento ao Ministério 
Público para ciência.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que encaminhe a esta casa de Leis cópia de 
todo o processo de compra do empenho 8519/2017, para a Naira 
Valerio de Oliveira Morita – EPP, no valor de R$ 32.491,62.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que encaminhe a esta casa de a justificativa 
dos benefícios de gratificações no holerite da funcionária Luciana 
Cristina Santos Perandre, no período de janeiro até abril de 2018. 
Que seja encaminhado uma cópia desse Requerimento ao Ministé-
rio Público para ciência.
-votos de parabenização a diretoria da  ACIA – Associação Comer-
cial Industrial e Agropecuária de Avaré, na pessoa do seu presiden-
te Cassio Jamil Ferreira pelo belíssimo evento de apresentação de 
seu projeto de 85 anos.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
- que seja oficiado ao setor competente para estude a possibilidade 
de atender aos pedidos de munícipes de nossa cidade no sentido 
de construir, fornecer ou liberar o uso de banheiros nos seguintes 
pontos: 1) Praça da CAIC próximo ao quiosque onde se reúnem 
pessoas da 3ª idade; 2)Ponto de Taxi da igreja Matriz Nossa Se-
nhora das Dores
-que seja oficiado a Secretaria de Serviços para que estude a pos-
sibilidade de atender os pedidos dos feirantes da Avenida Para-
napanema, no sentido de proceder a instalação de tomadas 110 
e 220 volts para uso dos feirantes. Justifico essa propositura res-
saltando que na Feira da Luz por exemplo, há a disposição dos 
feirantes tomadas para uso dos mesmos, ressaltando ainda o valor 
das taxas atualmente paga pelos mesmos.
-que seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito para estu-
dem e deliberem positivamente ao pedido dos moradores do bairro 
Vivenda do Solemar, sobre a instalação de lombadas na Avenida 
principal do referido bairro, haja visto que apenas sinalização hori-
zontal e vertical não seria o suficiente, pois devido estar esse bairro 
muito afastado da cidade, torna-se a fiscalização de transito, precá-
ria ou até mesmo nula, não surtindo os efeitos esperados, pois os 
carros que ali trafegam, o fazem em altíssima velocidade.
-que seja oficiado a Sabesp para que a mesma realize o devido 
conserto em um buraco feito pela empresa em frente ao imóvel 
de nº 130 da Rua Isaac Rodrigues Alves, e que apesar de ter sido 
tapado com uma massa asfáltica, devido a baixíssima qualidade 
desse material, o local veio a afundar, e está solapando o solo, 
onde já existe uma enorme cavidade embaixo da calçada podendo 
desmoronar a qualquer momento, causando maiores prejuízos.
Do deliberado solicito o envio de cópia ao Sr. Antônio Edson Dias, 
Rua Isaac Rodrigues Alves, 130 – Jardim Boa Vista.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, Que seja consignado em ata de nossos trabalhos o voto 
de profundo pesar pelo falecimento do senhor Guilherme Serodio .
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a toda 
equipe de Natação de Avaré que vem representando muito bem 
nossa querida Cidade.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado à Empresa SABESP para 
que providencie o reparo na Avenida Pinheiro Machado cruzamen-
to com a rua Acre, pois há um buraco se abrindo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado à Empresa CCR para que 
seja feira a iluminação em baixo do pontilhão do Jardim Paineiras 
pois a ficam as escuras.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado os Votos de Agradecimento 
agradecimento a toda equipe da Secretaria de Serviços que fize-
ram a limpeza do terreno no dia 23 quarta-feira no bairro jardim 
paineiras que era um campo de futebol que estava abandonado 
e agora voltou a ser o Campo de Futebol para uso da População.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos escla-
reça sobre a ambulância da Saúde que vais levar e buscar os pacien-
tes na UNESP. Considerando que essa vereadora foi questionada em 
redes sociais por uma munícipe com a seguinte mensagem: “Cadê a 
ambulância que vinha me buscar na UNESP? Estou esperando ain-
da...algum vereador de plantão aí?  Minha consulta terminou às 18:20 
horas e o busão já tinha ido embora...responsabilidade zero” (23 de 
maio às 00:22 horas.). Em sequência essa vereadora recebeu men-
sagens, telefonemas relatando o ocorrido e o que a vereadora pode-
ria fazer para resolver a situação?  Toda essa situação culminou uma 
atitude da vereadora, que entrou em contato com a munícipe, mas a 
família já havia se posicionado e uma hora da manhã a moça retor-
na para Avaré, desesperada com frio e muito nervosa. Considerando 
que isso não pode mais acontecer. Que providências serão tomadas 
em relação ao ocorrido na quarta-feira (dia 23/05)? Existe um controle 
dos pacientes que são transportados pela ambulância às 10 horas 
da manhã para consultar na UNESP? Solicito o controle/relação com 
nome dos pacientes para averiguação. Justifica-se a propositura, pois 
os avareenses estão revolta
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente, para que nos informe a respeito 
dos procedimentos das podas/cortes de árvores com risco de que-
da em nosso Município: 1)A Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
tem equipamentos para realizar podas de árvores de grande porte? 
2) Os funcionários são treinados e capacitados para realizar esse 
procedimento? 3) No caso da Árvore Delegada o que culminou o 
corte dessa árvore centenária? 4) Quais procedimentos foram fei-
tos para salvar a árvore centenária, antes de ser cortada? 5) Solici-
tamos o Laudo Técnico para que seja apresentado aos avareenses 
que ficaram sensibilizados com o corte de uma árvore tão signifi-
cativa para nossa cidade. Considerando que essa vereadora foi 
questionada por munícipes por não ter impedido o corte da árvore 
centenária e que existe vários procedimentos e tratamentos antes 
de ser cortada uma árvore. Considerando que há necessidade de 
um bom, planejamento na arborização e que toda árvore deve ser 
cuidada, fiscalizada porque o corte é uma injúria a um organismo 
vivo. Devem ser acompanhadas para garantir maior longevidade, 
entregando à cidade uma cobertura arbórea mais eficiente e so-
mente em casos extremos deverá ser cortada.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secreta-
ria Municipal da Saúde, para elaborar estudos tendo como objetivo 
instalar doação móvel de sangue nos Ginásios de Esportes em dia 
de jogos. O objetivo desse requerimento é reverter a falta de do-
ações de sangue. Praticamente todos os estados brasileiros têm 
hemocentros operando em situação crítica. A falta de voluntários 
que arregacem as mangas e tenham sangue nas veias. Outro in-
tuito é fazer a Campanha da doação chegar ao cidadão que vai 
aos eventos esportivos, captando assim, doadores, as pessoas 
certamente, vão se dispor a doar periodicamente e que, esse ges-
to se transforme num hábito permanente. O sangue é um tecido 
conjuntivo produzido pela medula óssea que realiza várias funções 
no organismo. É composto por plasma, glóbulos brancos, glóbulos 
vermelhos, hemácias, plaquetas, sais, vitaminas, água e fatores de 
coagulação. A doação de sangue consiste em um ato voluntário de 
permitir a retirada do seu próprio sangue para beneficiar as pesso-
as que necessitam receber sangue por qualquer motivo. 
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Infelizmente ainda não foi encontrado nenhum substituto para o 
sangue, ou seja, é um tecido de extrema importância e valor, pois a 
sua ausência resulta em morte. Posto isso, poder-se-ia ter veículos 
adaptados com a estrutura necessária para colher e guardar as bolsas 
de sangue com higiene e segurança estacionados nos Ginásios de 
Esportes em dia de jogos, tendo como objetivo divulgar a Campanha 
de doação de sangue e coleta de hemoderivados. Ainda dentro de 
nossa visão, é perfeitamente possível firmar parceria com outras ins-
tituições públicas ou com a iniciativa privada para baratear os custos.
-que seja oficiado ao Presidente do Conselho Municipal do FUN-
DEB, Professor Ademir Martins da Silva, para que envie a esta 
Casa de Leis Relatório detalhado das receitas e despesas do FUN-
DEB dos anos de 2017 e 2018 até a presente data.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e ao Secre-
tário Municipal do Meio Ambiente Sr. Judésio Borges, para que 
compareça a esta Casa de Leis no dia 11 de junho na Sessão Ordi-
nária, para prestar esclarecimentos sobre os principais problemas 
que afetam o Meio Ambiente.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré ao que segue: Email Recebido em 
23/05/18 de Munícipe: “Bom dia Senhor Vereador Alessandro Rios. 
Venho através deste e-mail pedir ao Senhor para sugerir ao Pre-
feito Jô Silvestre ou fazer um Projeto de Lei que obriga o Prefeito 
privatizar a festa da Emapa e o recinto da Emapa para algum clu-
be tipo os Independentes de Barretos, organizar e arcar com as 
despesas da festa e cuidar da manutenção e limpeza do parque 
de exposições Fernando Cruz Pimentel. Aguardo a sua resposta 
sobre este assunto. Desde já agradeço a sua atenção. Obrigado.”   
Diante do exposto, pergunto: É possível realizar um Estudo Técni-
co de Viabilidade neste sentido?
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da ARTESP, o Diretor da CCR 
SPvias e o Promotor de Justiça de Avaré/SP ao que segue: SINA-
LIZAÇÃO NO RETORNO DA MARGINAL SENTIDO SÃO PAULO – 
AVARÉ. 1- As Placas de Sinalizações estão muito próximas uma das 
outras, deixando ponto cego de visibilidade. Segue foto em anexo; 2- 
As Placas de Sinalizações foram fixadas com base de concreto, o que 
smj não é permitido. Segue foto em anexo. SINALIZAÇÃO DA PAS-
SAGEM INFERIOR- 1-Sinalização confusa com parada obrigatória 
nos dois sentidos. Segue foto em anexo; 2-Placas de Sinalizações 
remontadas. Segue foto em anexo.  PASSAGEM NA PASSARELA 
DO BAIRRO PAINEIRAS. 1-A altura deixada na passagem da Passa-
rela do Bairro Paineiras está smj inadequada, com riscos de colisão, 
principalmente durante a noite. Segue foto em anexo.  Em tempo, SO-
LICITO AO DIRETOR DA ARTESP, cópia do Relatório de Fiscalização 
do trecho acima mencionado.
-REQUEIRO que seja oficiado o Diretor da CCR SPvias com cópia 
ao Promotor de Justiça de Avaré/SP ao que segue: RAMPAS DE 
ACESSO RECÉM CONSTRUIDAS- As rampas recém construídas 
em 04 (quatro) trechos da duplicação da SP 255 estão fora dos 
padrões de acessibilidade, com declives laterais muito íngremes. 
Segue fotos em anexo. SOLICITO AVALIAÇÃO TÉCNICA E COR-
REÇÕES. 
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré ao que segue: MORADOR DO BAIRRO 
JARDIM EUROPA II: “Alessandro, nós do bairro Jardim Europa II, 
estamos preocupados porque a obra está acontecendo devagar e 
sem muito progresso. Fiquei sabendo que a empresa não cumpriu 
uma etapa e por isso a prefeitura adiou o pagamento da próxima 
etapa. O que poderia nos dizer sobre essa obra?”  Diante do expos-
to, SOLICITO INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA DE EROSÃO DO 
BAIRRO JARDIM EUROPA II.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Presidente desta Casa de 
Leis no sentido de informar se é possível NO DIA 14 DE JUNHO 
DE 2018, AS 19h, A REALIZAÇÃO DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
SOBRE TURISMO DE PESCA QUANDO SERÁ REAPRESENTA-
DA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE PESCA. Em tempo, solicito 
ampla divulgação, inclusive no Semanário Oficial do Município. 
Elucido que o Turismo de Pesca movimenta a economia local, gera 
empregos e rendas, preserva os recursos naturais e incentiva o 
lazer esportivo. É uma boa opção para alavancar a economia local, 
já que Avaré protagoniza um cenário muito favorável para a referida 
atividade.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do se-
tor competente, enviar a esta Casa de Leis informações sobre as 
providências que foram ou serão tomadas a respeito do custeio da 
energia elétrica do local conhecido como Parque das Antenas por 
parte do Município.

-para que seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de 
Trânsito- para avaliar a possibilidade de sinalização de trânsito 
adequada na Rua Lúcio Quartucci, principalmente com relação ao 
estacionamento de veículos, especificamente caminhões
-para que seja oficiado ao COMUTRAN - Conselho Municipal de 
Trânsito- para avaliar a possibilidade de instalação de redutor de 
velocidade na Avenida Maria Joaquina Fonseca Pereira, Jardim 
Santa Mônica.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, ao Secretário de Administração, Sr. Ronaldo Adão Guar-
diano, à Secretária de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, 
Sra. Sandra de Fátima Theodoro,  considerando o fato de ter che-
gado ao conhecimento deste vereador a cessão de funcionário à 
SPU – Superintendência do Patrimônio da União de São Paulo/SP; 
considerando a necessidade de haver, para cessão de funcioná-
rios, convênio firmado entre os órgãos públicos envolvidos;  para 
que enviem a esta Casa de Leis, cópia do ponto eletrônico e/ou 
livro ponto do funcionário RICARDO ANTONIO DE BARROS, bem 
como cópia do seu prontuário, holerites, Portaria de nomeação e 
Convênio firmado entre os órgãos públicos supracitados. Requeiro 
ainda, seja encaminhada cópia do presente requerimento ao Minis-
tério Público local para ciência.
- que seja oficiado à Concessionária CCR – SP Vias para que infor-
me esta Casa de Leis se existe a possibilidade, até mesmo através 
de uma audiência pública, no sentido de abrir um acesso à margi-
nal denominada Avenida Cidade Jardim, onde estão fixadas várias 
empresas, pois, após a conclusão das obras de duplicação da SP 
255, os veículos, principalmente caminhões, para acessar a refe-
rida marginal estão sendo obrigados a atravessar o Bairro Green 
Village e, sendo o mesmo  um bairro estritamente residencial, a sua 
pavimentação asfáltica já está apresentando sérias avarias.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO RUBIO PAIÁ.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através da Secre-
taria de Serviços setor de Lajotas seja feito o reparo em todo o 
Bairro Jardim Paineiras.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do Depar-
tamento Competente que seja feito o fechamento de um buraco 
que se encontra bem em frente à creche Carolina Puzzielo no Jar-
dim Paineiras – Dico Mercadante n 889.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do De-
partamento Competente que seja feito a pintura das faixas de pe-
destres em frente a creche Carolina Puzzielo no Jardim Paineiras 
– Dico Mercadante nº 889 .
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que através do Depar-
tamento Competente que seja colocado um redutor de velocidade 
na Rua Emilio Figueiredo defronte ao n 15 Jardim Tropical próximo 
a rotatória.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que tomem providências em 
relação a demora no atendimento dos pacientes ao Pronto Socorro 
Municipal.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do terreno e no 
passeio público existente na esquina do Supermercado São Roque 
na Avenida Três Marias/Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que realize estudos visando a im-
plantação de Educação Física Inclusiva na Rede Municipal de Ensino.
A Educação Física Escolar, de modo geral, apresenta um modelo 
de aula em que predomina a parte física e alta performance. O mé-
todo mostra muitas vezes excludente, quando observado sobre o 
prisma da pessoa com deficiência física. Dessa forma a Educação 
Física Inclusiva se caracteriza como um processo que permite in-
cluir portadores de deficiência física ao dia a dia da Escola, evitan-
do que o aluno seja excluído das aulas regulares e do convívio com 
seus colegas de classe, conforme a Lei Ordinária nº 2170/2017 de 
minha autoria.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
diminuir a espera dos pacientes para passarem por suas consultas 
nos Postos de Saúde.
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JUSTIFICATIVAS

-Reiterando as INDICAÇÕES nº 511, nº 548 e nº 580 (cópias em 
anexo),     indico nos termos regimentais vigentes ao Prefeito Mu-
nicipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que provi-
dencie a colocação de braços de iluminação com as respectivas 
luminárias nos postes instalados no primeiro quarteirão da Avenida 
Getúlio Vargas, que faz divisa entre a “Vila Esperança” e a “Vila Jar-
dim”, proporcionando mais segurança aos cidadãos que residem 
na “Vila Esperança”, “Jardim Califórnia” e adjacências, os quais 
precisam passar naquele trecho à noite, principalmente aqueles 
que retornam do serviço ou da escola.
-para que através do Departamento competente, efetue a troca de 
quatro lâmpadas queimadas e/ou danificadas no “Terminal Urba-
no”, proporcionando mais segurança aos usuários do transporte 
coletivo urbano – ônibus circulares durante o período noturno.

 CIRCULAR N º 19/2018- DG
Avaré, 29 de maio de 2.018.

LEMBRETES
Entrega de Diploma de “Honra ao Mérito” à atleta e aos colabo-
radores da APAE, nos termos do Requerimento nº 1451/2017, de 
autoria do Ver. Sérgio Luiz Fernandes e outros, aprovado por 
unanimidade.
Entrega de Diploma de “Honra ao Mérito” aos Policiais Militares, 
nos termos do Requerimento nº 075/2018, de autoria do Ver. Sér-
gio Luiz Fernandes e outros, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
04/06/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 04 de junho do corrente ano, que tem seu 
início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.    PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 02/2018 - Discus-
são Única – Maioria Qualificada (2/3)
Autoria: Ver. Ivan Carvalho de Melo
Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense 
ao Senhor Epaminondas Dias da Silva (Pernambuco) e dá outras 
providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018 e dos 
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/
emenda) 
2.   PROJETO DE LEI Nº 48/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secreta-
ria Municipal de Esportes, a desembolsar valores para o custeio da 
delegação avareense dos 62° Jogos Regionais.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 48/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas)
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

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de bobinas térmicas 57MM 
x 300MB para relógios de Ponto Biométrico, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender os servidores da Rede 
Municipal de Educação.
Empresa: AC Pereira Informática Eireli-ME
Empenho(s): 5604, 5605, 5606, 5607/2018
Valor: R$ 2.384,28
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de prestação de serviços profissionais 
de consultoria, suporte técnico, e licença de software, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para disponibilização de 
sistemas informatizados para a administração pública municipal.
Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA
Empenho(s): 13577/2017
Valor: R$ 5.060,69
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de medicamentos, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento de pa-
cientes por mandado judicial e Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Avaremed Distribuidora de Medicamentos Eirelli-EPP
Empenho(s): 3817, 5567, 3860, 1846, 768, 2222, 5347, 5376, 
5575/2018
Valor: R$ 158.276,16
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material de construção 
e caixa d’água de PVC, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para reforma dos banheiros do Parque de Exposições. 
Fornecedor: Brabância Comércio de Materiais para Construção
Empenho(s): 4113, 4300/2018
Valor: R$ 7.834,70
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de vidros,  tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária em caráter emergencial, para reposi-
ção do vidro do setor de Tributação.
Fornecedor: Bruno Jose Souto Andrade – ME
Empenho(s): 15165/2017
Valor: R$ 2.141,45
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de estabilização de erosão urbana, forne-
cimento de equipamentos para motomecanização visando estabili-
zação de erosão no bairro Jardim Europa II (2ª Medição).
Fornecedor: Cia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo CO-
DASP
Empenho(s): 18176/2017
Valor: R$ 145.038,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar da 7ª Medição e execução da obra de Cons-
trução do Centro de Conveniência do Idoso CCI.
Fornecedor: Construmabe Construtora Ltda EPP
Empenho(s): 10003/2017
Valor: R$ 36.246,48
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Considerando, que a espera de 15 dias ou mais para os pacientes 
em casos graves e principalmente os que estão com dor, esta situ-
ação é desumana.
-por meio do setor competente, providencie instalação de uma fai-
xa de pedestre na esquina do Supermercado São Roque na Rua 
Bahia, pois a via é muito movimentada e os munícipes correm risco 
de sofrer acidente por falta de sinalização.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca de 
lâmpada na Rua Alagoas/Centro em frente ao número 1882.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca das 
lâmpadas queimadas em 3 postes na Rua Ceará, próximos ao nú-
mero 1568/Centro.
-por meio do setor competente, para que seja realizado constante-
mente limpeza e higienização da frota de veículos utilizados pela 
Secretaria Municipal da Saúde, que transporta os pacientes para 
fora de Avaré (Jaú, UNESP...).
-por meio do setor competente, para que providencie a instalação 
faixa de pedestre e rampa para cadeirante na Rua Rio Grande do 
Sul, próximo ao número 1964, para que possa atender ao alunos 
autistas do Programa Arco Iris e dos avareenses que transitam por 
esta via muito movimentada.
Considerando, que a Associação Arco Iris, Entidade localizada na 
supracitada Rua Grande do Sul e atende inúmeras crianças au-
tistas e cadeirantes, para tanto, solicitamos providências urgente.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sen-
tido de implantar no Município “Programa menos Sedentarismo e 
mais Saúde”, consiste em um Programa conjunto com à Secretaria 
Municipal de Esportes e Secretaria Municipal da Saúde, para que 
sejam realizadas avaliações médicas, físicas, orientação nutricio-
nal e monitoramento de exercícios físicos.
-por meio do setor competente, para que providencie uma Caixi-
nha de Sugestão, para os pacientes depositarem por escrito suas 
queixas, reclamações, sugestões e parabenizações pelo trabalho 
executado no Pronto Socorro Municipal de Avaré, local que atende 
pessoas da cidade e das cidades vizinhas, para que haja um bom 
atendimento.
-por meio do setor competente, para que providencie capinação no 
passeio público da Rua Maneco Amâncio em frente ao número 350.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca de 
lâmpadas queimadas na Rua Pedro Brandi/Bairro Vila Martins III.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de 
lixo e entulho depositados na Rua Voluntários de Avaré ao lado do 
Estádio de Futebol São Paulão, pois como podemos observar na 
foto que acompanha a propositura, o passeio público está compro-
metido, dessa maneira atrapalhando a passagem dos transeuntes.
-por meio do setor competente, para que interceda junto ao Depar-
tamento responsável para que retorne os sinais de TV de algumas 
emissoras para o nosso Município, em razão da torre que caiu.
-por meio do setor competente, para que proceda capinação no 
terreno localizado na Rua Amad Massud/Bairro Colina II ao lado 
do número 172.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua São Cristovão ao lado do número 1120.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado REDUTOR DE 
VELOCIDADE TIPO LOMBADA NA RUA HIGINO ROTELLI PRÓ-
XIMO AO NÚMERO 2030, tendo em vista que o local é uma reta 
em descida de aproximadamente 150 metros sem cruzamentos, 
com grande fluxo de crianças e moradores, sendo habitual alguns 
veículos excederem a velocidade.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE 
TAPA-BURACOS NO BAIRRO VILA MARTINS III, onde detém inú-
meros buracos deixando o local com baixa segurança aos usuá-
rios. Informo que a pavimentação é asfalto.

Francisco Barreto de Monte Neto
-para que através do setor competente providencie em caráter de 
URGÊNCIA a troca de lâmpadas na Rua Alaíde Cláudio, defronte 
ao nº25, Jardim Tropical.

Roberto Araujo
-Reiterando as INDICAÇÕES nº 457, nº 475, nº 509, nº 547 e nº 
579          (cópias em anexo), indico nos termos regimentais vigentes 
ao Prefeito Municipal,      Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos na Rua Naufal Ig-
natios esquina com a Rua Osvaldo Rodrigues Gonçalves – Bairro: 
“Avaré I”, tendo em vista que os respectivos buracos vem causando 
transtornos aos moradores da redondeza e aos usuários que trafe-
gam naquelas vias públicas.
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/18 – PROCESSO Nº. 224/18

Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas de otorrinolaringologia.
Data de Encerramento: 05 de julho de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 05 de julho de 2018 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, 30 de maio de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

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 serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 7752, 7658/2018
Valor: R$ 5.872,50
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de projeto de terraplenagem, tal quebra de 
ordem se faz necessária para dar continuidade na obra de pavi-
mentação do Bairro Ipiranga.
Fornecedor: MMF Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda EPP
Empenho(s): 13326/2017
Valor: R$ 6.135,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de agregados para base 
e posterior aplicação de massa asfáltica, tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para a manutenção de vias públicas.
Fornecedor: Pedreira do Pardo Ltda
Empenho(s): 1892/2018
Valor: R$ 10.249,50
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 7407/2018
Valor: R$ 3.567,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de relógio de ponto e software, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria da Administração e Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social.
Fornecedor: Ronildo Doneda EPP
Empenho(s): 3832, 3831, 3834, 3835, 3836, 3837, 3830, 5213/2018
Valor: R$ 15.240,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de  emulsão asfáltica e 
massa asfáltica usinada quente CBUQ, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária para conservação de vias públicas. 
Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação Ltda
Empenho(s): 5731, 5380/2018
Valor: R$ 47.030,70
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de topografia na atividade de 
aerofotogrametria, tal quebra de ordem se faz necessária para me-
dição da erosão do Bairro Jardim Europa II
Fornecedor: Topomapa Topografia e Mapeamento Eireli – EPP
Empenho(s): 18177/2017
Valor: R$ 13.500,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar transporte sanitário de pacientes, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Fornecedor: Viação Lira Ltda
Empenho(s): 15226/2017, 446/2018
Valor: R$ 57.578,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de taxa de inscrição para participação 
em duas categorias, supino equipado e supino raw, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender aos atletas da 
modalidade de Supino da SEME.
Fornecedor: Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior
Empenho(s): 7826/2018
Valor: R$ 240,00
Avaré, 30 de maio de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Prestação de Serviços  autenticação, 
registro e controle de acesso a internet, tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária para manutenção dos serviços administra-
tivos da Municipalidade.
Fornecedor : Wide-Ti Desenvolvimento de Soluções Ltda-ME
Empenhos : 876/2018.
Valor : R$ 396,00.
 Avaré, 30 de Maio  de 2018.

 JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
   Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/18 – PROCESSO Nº. 226/18
EXCLUSIVO PARA ME. EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material para 
o CER II.
Recebimento das Propostas: 13 de junho de 2.018 das 10 horas 
até 25 de junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 25 de junho de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 25 de junho de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de maio de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 087/18 – PROCESSO Nº. 227/18
Objeto: Aquisição de fogão industrial para o CAPS.
Recebimento das Propostas: 19 de junho de 2.018 das 10 horas 
até 29 de junho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 29 de junho de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 29 de junho de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 29 de maio de 2018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/18 – PROCESSO Nº. 229/18

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de dois Veículos Aéreos Não Tripu-
láveis (Drones) classe 3, com rádio controle com tela 
integrada e quatro baterias adicionais, para atender as 
necessidades da Administração Municipal; em especial, 
as Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Saúde e Co-
municação.
Recebimento das Propostas: 25 de Junho de 2.018 das 10 horas 
até 05 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 05 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 05 de Julho de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de Maio de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/18 – PROCESSO Nº. 230/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de enceradeira 
industrial para todas as unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 02 de Julho de 2.018 das 10 horas 
até 12 de Julho de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 12 de Julho de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 12 de Julho de 2.018 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 29 de Maio de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/18 – PROCESSO Nº. 233/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de camisetas para alunos para a Formatura da 
PROERD
Data de Encerramento: 15 de junho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de junho de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/18 – PROCESSO Nº. 234/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de kimonos para equipe que da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde que participará dos Jogos Regionais de Karatê 
de 2018
Data de Encerramento: 18 de junho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de junho de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/18
PROCESSO Nº. 174/18

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para prestação de serviços de reparos em vias públicas, com 
assentamento de guias e lajotas
Data de Encerramento: 19 de junho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de junho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/18
PROCESSO Nº. 175/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura 
de gêneros alimentícios para atendimento aos pacientes do 
CAPS
Data de Encerramento: 19 de junho de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de junho de 2.018 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

III REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/18
 PROCESSO Nº. 140/18

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços em 
medicina do trabalho para atendimento aos servidores públicos 
municipais
Data de Encerramento: 20 de junho de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de junho de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/18 – PROCESSO N° 204/18

Considerando um lapso no momento da elaboração do Edital re-
ferente ao pregão em epígrafe, a Senhora OLGA MITIKO HATA, 
Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA 
a rerratificação nos seguintes termos: 
ONDE SE LIA: Avaré (SP), 25 de maio de 2018.
AGORA SE LEIA: Avaré (SP), 11 de maio de 2018.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, mantém-se o dia 12 de junho de 
2.018, às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de maio de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/18 – PROCESSO N° 210/18
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Transportes, o Senhor ALEXANDRE LEAL NIGRO, Secre-
tário Municipal de Planejamento e Trabsportes, no uso de suas atri-
buições legais, DETERMINA a rerratificação da Data de Abertura 
do referido processo a ser conferido no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520 de 17 
de julho de 2002, fixa-se o dia 25 de junho de 2018, às 10 horas para início 
da sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2018.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 002/18 – Processo nº. 153/18

Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 002/18 à empresa 
CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA, no valor global de R$ 
180.000,00, para o Credenciamento de empresa para prestação de 
serviços de 300 consultas médicas mensais na área de pediatria, 
com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 1.496/11, 
1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de abril de 
2.016. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de maio de 
2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 002/18 – Processo nº. 153/18

Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 002/18 à empresa 
CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA, para o Credenciamento 
de empresa para prestação de serviços de consultas médicas na 
área de pediatria, com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pe-
las leis 1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 
de abril de 2.016. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de 
maio de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa M.A. BATISTA – ME, responsável pela aquisição 
de kit de bolsa e placa de ostomia, referente ao Pregão Eletrônico n° 
057/18 – Processo n° 155/18. Homologado em: 30/05/2.018.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 023/18 – Processo nº. 162/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Senhor DANTE TEZZA FI-
LHO com valor total de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), obje-
tivando a locação de imóvel situado a Rua Alagoas, nº.1.851 – Centro 
– Avaré/SP, para instalação do Serviço de Acolhimento Institucional – I 
(Casa Transitória), com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de maio de 2.018 – Érica 
Alessandra Alves – Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 025/18 – Processo nº. 178/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Senhora MÁRCIA FON-
SECA PIAGENTINI CRUZ, com valor total de R$ 19.200,00 (Deze-

nove mil, duzentos reais), objetivando a locação de imóvel situado 
a Rua Mato Grosso, nº.1.650 – Centro – Avaré/SP, para instalação 
do Serviço de Residência Terapêutica, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 
de maio de 2.018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Munici-
pal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE
CHAMAMENTO PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 002/18 – Processo nº. 153/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de servi-
ços de consultas médicas na área de pediatria – 300 consultas 
por mês, com base na Lei Municipal 1209/09, alterada pelas leis 
1.496/11, 1.708/13 e 1655/13 e Lei Municipal n° 1.998 de 12 de 
abril de 2.016.
Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/05/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 023/18 – Processo nº. 162/18
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: DANTE TEZZA FILHO
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua Alagoas, nº 1.851 – Ava-
ré/SP para instalação do Serviço de Acolhimento Institucional – I 
(Casa Transitória), conforme solicitação da Secretaria Municipal da 
Assistência e Desenvolvimento Social.
Valor Global: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/05/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 025/18 – Processo nº. 162/18
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locadora: MÁRCIA FONSECA PIAGENTINI CRUZ
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua Mato Grosso, nº.1.650 
– Centro – Avaré/SP, para instalação do Serviço de Residência Te-
rapêutica, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.
Valor Global: R$ 19.200,00 (Dezenove mil, duzentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/05/2.018.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 057/18 – Processo n° 155/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M.A. BATISTA – ME
Objeto: Aquisição de kit de bolsa e placa de ostomia
Valor global: R$ 33.690,00 (Trinta e Três mil, seiscentos e noventa 
reais)
Data da Assinatura do Contrato:30/05/2018

TERMO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 071/13 – PROCESSO N° 227/13 (Contrato n° 
154/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e o Senhor ANTÔNIO VALVERDE, objetivando a locação de imóvel 
situado a Rua Ceará, nº 1.393 – Centro – Avaré/SP, para instalação 
da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
com prorrogação do prazo até 26 de maio de 2.019, no valor global 
de R$ 15.216,00 (Quinze mil, duzentos e dezesseis reais). Da alte-
ração de Proprietário: onde se lia: JUVENIANO MÁRIO ALMACEU 
BUNDER, agora leia-se: ANTÔNIO VALVERDE. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 038/17 – PROCESSO N° 208/17 (Contrato n° 
188/17), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os Senhores LAÉRCIO HENNEBERG, OTÁVIO HENNEBERG 
NETO e as Senhoras TÂNIA MARIA HENNEBERG BENEMOND e 
MARIA WALDREZ HENNEBERG PINTO NOVAES, objetivando a 
locação de imóvel situado na Rua Piauí nº 1.481, para instalação 
da Agência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – 
Avaré/SP., com prorrogação do prazo até 04 de junho de 2.019, no 
com valor global de R$ 22.087,20 (vinte e dois mil, oitenta e sete 
reais e vinte centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Mu-
nicipal da Administração da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 072/18 – PROCESSO N° 195/18, que tem por objeto re-
gistro para eventual aquisição de agulha punção liquor, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 28/05/2.018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.
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INEDITORIAIS

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
(LEI MUNICIPAL 1.295/09- DECRETO 4.825/17)

Aos 07 de Maio de 2018 às 19:00 hrs, nas dependências do 
Centro Administrativo, deu início à reunião ordinária do Conse-
lho Municipal de Trânsito da Estância Turística de Avaré com a 
presença dos seguintes membros: Judésio Borges- Represen-
tante da Secretária Mun. do Meio Ambiente -Marcelo Goes -  Re-
presentante da Secretária Mun. de Planejamento e Transportes 
– Carlos Roberto Ferreira – Representante da Secretária Mun. 
da Saúde – Valderi da Silva- Representante da Secretária Mun. 
da Educação-  Atenéia Ferreira – Representante do Departa-
mento Mun. de Trânsito – Nilmar Pereira de Souza – Represen-
tante do Poder Legislativo– Carlos Alberto Centeno Garcia– Re-
p r e s e n t a n t e 
da AREA – Angelo Antônio Marcusso – Representante da  ACIA  
– 10 Ten. Maurício Pedro Santos – Representante da Polícia 
Militar - Rodrigo B. De Oliveira – Representante da Empresa Rá-
pido Luxo Campinas –Luiz Gonzaga de Avila – Representante 
da Classe dos Taxistas–  Hermes Rodrigo Pereira– Represen-
tante do CAE. O presidente iniciou a reunião com a discusão da 
pauta estabelecida com os seguintes assuntos. 1- Indicação Nº 
0113/2018-CMV- Estude a possibilidade de instalação de um re-
dutor de velocidade na Rua Dico Mercadante em frente a CEI 
Carolina Puzzielo. (Decisão: Sinalização Horizontal e Vertical).2- 
Indicação Nº 0114/2018-CMV- Para que seja providenciada a 
pintura da faixa de pedestre, colocação de placas de sinalização 
e instalação de um redutor de velocidade (lombada) , em frente 
a escola Celso Ferreira, no Jardim Vera Cruz. (Decisão: Sinali-
zação Horizontal e Vertical).3- Indicação Nº 0310/2018-CMV- 
Estude a possibilidade de viabilizar um retorno de acesso aos 
Bairros Green Village e Porto Seguro para os veículos que vêm 
no sentido aeroporto-Avaré. (Decisão: Encaminhar ofício para 
Secretário Mun. de Planejamento e Transportes para fazer pare-
cer técnico).4- Requerimento Nº 0294/2018-CMV- Realize estu-
dos no sentido de implantar sinalização viária em toda a exten-
são da Avenida Madre Paulina, de modo que os condutores que 
por ali trafegam possa ser informados da velocidade máxima 
permitida no local. (Decisão: Aprovado velocidade máxima per-
mitida 40km/h).5- Requerimento Nº 0350/2018-CMV- Providen-
cie a implantação/edificação de uma lombada na Rua São Paulo 
próximo a confluência com a Rua Rio Grande do Norte, prefe-
rencialmente na frente do bar e da Banca de jornais e revistas 
ali. (Decisão: Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical).6- Re-
querimento Nº 0351/2018-CMV- Providencie a implantação/edi-
ficação de uma lombada na Rua São Paulo próximo a confluên-
cia com a Rua Rio Grande do Norte. (Decisão:  Sinalização 
Horizontal e Vertical).7- Requerimento Nº 0348/2018-CMV- Im-
plantação de uma “vaga de idoso”, na Rua Minas Gerais, defron-
te ao número 760. (Decisão: já existe vaga implantada nesse 
quadrilátero).8- Requerimento Nº 0372/2018-CMV- Para que 
envie a esta Casa de Leis cópia do Estatuto do referido conse-
lho, bem como a agenda de reuniões do mesmo. (Decisão: Será 
providenciado).9- Indicação Nº 0382/2018-CMV- Providencie a 
implantação de uma “vaga de idoso” na Rua Minas Gerais, de-
fronte ao número 760. (Decisão: já existe vaga implantada nes-
se quadrilátero).10-Indicação Nº 0318/2018-CMV- Possibilidade 
de instalação de um redutor de velocidade na rua América de-
fronte ao Nº9- Vila Jardim. (Decisão:  Sinalização Horizontal e 
Vertical).11-Indicação Nº 0319/2018-CMV- Possibilidade de ins-
talação de um redutor de velocidade na Rua Emilio Figueredo 
defronte ao Nº15. (Decisão:  Sinalização Horizontal e Vertical).
12-Indicação Nº 0180/2018-CMV- Solicito que seja instalado re-
dutor de velocidade tipo tartaruga na alça de acesso da rodovia 
na entrada do MC Donalds. (Decisão: Competência da CCR).
13-Requerimento Nº 4726/2018- Municipe- Oscar Gregorio- So-
licito de vossa senhoria se digne ordenar a sinalização de uma 
placa para deficientes e outra para embarque e desembarque de 
crianças.( Rua Rio Grande do Sul 1964 Associação Espírita Ar-
co-Íris de Avaré). (Decisão: Aprovado embarque e desembar-
que).14-Requerimento Nº 4993/2018- Municipe- Grupo Tyto 
Alba de Avare- Solicito a colocação de placas de sinalização 
escolar de trânsito, demarcação de área para estacionamento, 
embarque e desembarque de alunos, nas proximidade do Colé-
gio Tyto Alba de Avaré, Educação Infantil, localizado a Rua Dis-
trito Federal, 1667. (Decisão: Aprovado embarque e desembar-
que 10m).15-Requerimento Nº 5091/2018- Municipe- Luiz 

Fernando Vicentini- Vem requerer mudança de mão da Rua Minas 
Gerais entre a Av. Misael Eufrasio Leal até Av. Carlos Ramires. (De-
cisão: Não Aprovado).16-Oficio Nº 5277/2018- Municipe- Alessan-
dra Moura- Verificar a possibilidade da liberação do pagamento da 
taxa de zona azul do entorno da EMEB MANECO DIONÍSIO para 
os professores que lecionam nesta unidade escolar. (Decisão: Não 
Aprovado).17-Oficio- Ana Alves Carvalho- Venho através desta, pe-
dir para o secretário de trânsito que possa rever a Rua Pascoal 
Bertola, Vila Rio novo em Avaré. (Decisão: Não Aprovado).18- Vêm 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar provi-
dências, com certa urgência, por meio da secretaria competente a 
fim de solucionar os problemas e dificuldades enfrentados pelos 
moradores deste residencial conforme segui: 1. As ruas do bairro 
não possuem uma sinalização sequer de regulamentação de trân-
sito, na conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e care-
cem com urgência de um conjunto de sinalização de regulamenta-
ção do anexo II do CTB, a saber: 1.1- Placa R2 (dê à preferência) 
na rotatória do Bairro Graan Villagge para Residencial Porto Segu-
ro. (Decisão: Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical).1.2- Placa 
R6a (proibido estacionar) em um dos lados da Avenida Ouro Verde. 
(Decisão: Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical). 1.3- Placa 
R19 (velocidade máxima permitida de 40km/h) para a Avenida 
Ouro Verde .  (Decisão: Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical). 
1.4- Placa R19 (velocidade máxima permitida de 30Km/h) para as 
Ruas Arlindo Peres Ramos e Rua Domingos Calamita.(Decisão: 
Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical). 1.5- Placa R1 (pare) no 
entroncamento da Rua Domingos Calamita para a Avenida Ouro 
Verde, incluindo a sinalização PARE horizontal em pintura de solo.
(Decisão: Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical). 1.6- Placa R1 
(pare) no entroncamento da Rua Arlindo Peres Ramos para a Ave-
nida Ouro Verde, incluindo a sinalização PARE horizontal em pintu-
ra de solo. (Decisão: Reforçar Sinalização Horizontal e Vertical).1.7- 
Placa R28 (duplo sentido de circulção) nas ruas Arlindo Peres 
Ramos, Domingos Calamita e Avenida Ouro Verde. (Decisão: Re-
forçar Sinalização Horizontal e Vertical). 1.8- Placa R14 (peso bruto 
total máximo permitido 15 toneladas) no trânsito nas ruas Arlindo 
Peres Ramos e Domingos Calamita. (Decisão: Não Aprovado).
19-Ofício Nº 39/2018- Municipe- Celia Aparecida Corrêa Morais- 
Solicitar a Vossa Senhoria a troca das placas de proibido para ex-
pressamente proibido estacionar de frente desta unidade escolar e 
também pintura da guia amarelo. (C.E.I “ José Mario Porto”). (Deci-
são: Conversar com diretora para que esteja orientando as mães 
dos alunos a não estacionarem no local).20-Ofício Nº 016/2018- 
Joyce Ferreira da Silva Presidente do CMDPD- Vimos por meio 
deste solicitar informações se há algum trabalho desenvolvido por 
este conselho sobre o estacionamento irregular em vagas de pes-
soas com deficiência. (Decisão: Informamos que a Prefeitura Muni-
cipal de Avaré possui convênio com a Secretaria de Segurança 
Pública, onde a Policia Militar  fica responsável  por estar autuando 
quem estaciona irregularmente em vagas para deficiente, no mo-
mento não temos trabalho desenvolvido para o mesmo).21-Reque-
rimento  Nº 6081/2018- Opção Imoveis Avare Ltda- Ref. Requeri-
mento N2621/2018-Requerer seja RECONSIDERADO A DECISÃO  
apelando para nova avaliação e viabilização no conjunto da obra 
com aumento de numero de vagas e se necessário com participa-
ção da Empresa Concessionaria que administra o estacionamento 
de Zona Azul de Avaré. (Decisão: Não Aprovado).22-Requerimen-
to- Municipe- Nilson Monteiro- Requerer a Vossa Excelência a cria-
ção e disponibilização de vaga de estacionamento reservado para 
operações de carga e descarga nas proximidades do estabeleci-
mento acima citado. (NUM PASSE DE MAGICA RESTAURANTES 
LTDS-ME), com sede na Rua Maranhão N0 1542, Centro. (Deci-
são: Não Aprovado).23-Requerimento-Municipe- Pedro Luiz de 
Souza- Proibido estacionar 15m da via na Rua Rio de Janeiro X 
Coronel João Cruz, do lado esquerdo. Motivo : quem sobe pela 
Rua Coronel João Cruz e vai virar a esquerda na Rua Rio de Janei-
ro não consegue converter, porque sempre tem veiculos estaciona-
dos do lado esquerdo, correndo risco de colisão. (Decisão: Aprova-
do).24-Ofício   Nº 256/2018- Gislene C P Hersoguenrath, 
Conselheira tutelar e presidente- Venho por meio deste, Requisitar 
em caráter de urgência as Pinturas das Faixas Amarela e do Porta-
dor de deficiência, bem como placas de sinalização para carro ofi-
cial deste Conselho Tutelar, na sede do Conselho Tutelar situado 
na Rua: Rio Grande do Norte 921, Centro esquina com a Paraíba. 
(Decisão: Aprovado).25-Requerimento  Nº 6136/2018- Igreja Evan-
gélica Pentecostal O Brasil para Cristo- Venho por meio desta, 
solicitar a autorização dessa Municipalidade para a implanta-
ção de 1 vaga para idoso e 1 vaga para pessoa de mobilidade 
reduzida. (Decisão: Não Aprovado).Nada mais havendo a tra-
tar, foi lavrada por mim, Atenéia Ferreira matrícula 2053, 
membro deste Conselho Municipal de Trânsito, e Secretária 
do mesmo. Esta Ata deve ser assinada por todos os presen-
tes referenciados.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  Nº 05-18
 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento 
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA Nº 05-18, a ser realizada no dia CINCO DE JUNHO DE 2018 
(terça-feira), na sede da Associação Regional dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 
Nº 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 com a presença 
mínima de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que 
não puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente. 
A reunião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a 
palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura 
1.1) Comunicação do Presidente; 
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 04/2018 do dia 
09/05/2018;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.3) Informes da Secretaria Executiva;
2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha); 
2.4) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
- Ofício recebido SMMA nº 115/18 em 24/05/2018 referente à soli-
citação de pauta em reunião ordinária para tratar sobre a obra em 
galeria de águas pluviais na Avenida Antonio Silva Cunha Bueno, 
projeto a ser submetido ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
Estância Turística de Avaré, 30 de maio de 2018.1

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo

VAGAS DE
EMPREGO

PAT - AVARÉ
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE - 01
ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 01
FONODIÓLOGO -01
IMPRESSOR (FILME PLÁSTICO) – 01
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE TV A CABO – 01
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUS-
TRIAL - 01
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL - 01
OPERADOR DE EXTRUSORA (FILME PLÁSTICO) – 02 
OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA (CARREGADEI-
RA) – 01
PSICÓLOGO – 01
REPRESENTANTE COMERCIAL - 01
SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL – 01
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL - 01 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 01 
VENDEDOR PRACISTA - 01  

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

Time conquista o 2° lugar 
No último dia 19, a Equipe Força Bruta de Su-

pino da SEME, participou do 17º Campeonato 
Paulista na cidade de Santa Adélia, evento orga-
nizado pela Federação Paulista de Levantamento 
Base do Interior (FPLBI). Representando a cidade 

Equipe de Força Bruta de Supino
participa do 17º Campeonato
Paulista de Levantamento

de Avaré através da Secretaria de Esportes e La-
zer, o time conquistou o 2° lugar no campeonato 
por equipes. 

A competição contou com a presença de mais 
de duzentos atletas de todo o estado de São Paulo. 
A categoria ganhou força após ser oficializada no 
quadro de modalidades para os Jogos Abertos do 
Interior de Rio Claro.

Equipe de natação 
é campeã nos
Jogos Abertos da 
Juventude  
Sob a coordenação do 
técnico Sandro Oliveira

 

A equipe avareense de natação da Secreta-
ria de Esportes e Lazer participou da 35ª edição 
dos Jogos Abertos da Juventude, no último do-
mingo, 27, na cidade de Franca. 

O time se destacou e conquistou a primeira 
classificação para final estadual. Em consequ-
ência do desempenho, os atletas somaram os 
pontos necessários para o título de 2018. 

Avaré foi representada por: Anderson Ferrei-
ra – Campeão 50m e 100m Livre, 100m Borbo-
leta; João Nunes Neto – Campeão 400m Livre, 
100m Costa e 200m Medley; Guilherme Lourei-
ro – 4º colocado em 100m Peito. Já, a equipe, 
foi campeão no 4x100 Livre, por João Nunes 
Neto, Yuri Cabral, Guilherme Loureiro e Ander-
son  Ferreira. Na terceira colocação em 4x100 
Medley: João Nunes Neto, Guilherme  Loureiro, 
Anderson Ferreira e Yuri Cabral.
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EDUCAÇÃO

A Secretaria da Educação tem 
desenvolvido diversos trabalhos re-
lacionados a prática da conscientiza-
ção, através de projetos que tratam 
sobre bullying, nas Unidades Mu-
nicipais de Ensino. Ministrados por 
professores de inglês, os especialistas 
realizam pequenos teatros e vídeos 
curtos, bem como com os monitores 
de informática, que organizam apre-
sentações.

Em novembro de 2015, foi sancio-
nada a lei n.º 13185/15 que previne a 
agressão sistemática, a qual descreve 
“passa a ser dever legal dos estabele-
cimentos de ensino, dos clubes e das 
agremiações recreativas assegurar 
medidas de conscientização, preven-
ção, diagnose e combate à violência e 
à intimidação sistemática (bullying)”.

Desde então, aos educandos da 
Rede Municipal, “são feitas ações ime-
diatas com vídeos criados pelo até 
então coordenador de inglês, Amauri 
Albuquerque. Com esta mesma ideia, 
discutimos para que este ano de 2018 
a campanha tomasse rumos mais efe-
tivos. A partir daí, nasceu palestras dire-
cionadas aos pais, professores e funcio-
nários, as quais são agora coordenadas 
pelo técnico pedagógico de arte, Cris-
tiano de Oliveira, sempre abordando a 
prevenção ao bullying”, contou a ges-
tora da pasta. 

Em março, com partida inicial na 
EMEB Suleide Maria do Amaral Bue-
no, o ciclo de palestras continua em 

Secretaria da Educação promove 
ações de prevenção ao bullying

pauta. Mesmo com pequenos públi-
cos, a mensagem se dissemina e o in-
tuito do projeto é compartilhado em 
toda rede educacional. 

INFORMÁTICA
Organizado por Renato Gambini, 

outro programa está sendo coloca-

do em prática com os monitores. A 
aplicação acontecerá nas aulas de in-
formática, a fim de ressaltar a mesma 
problemática. Segundo a Secretaria 
da Educação, o ideal é atingir todas 
unidades até o fim do primeiro se-
mestre, fazer um balanço das ações e 
criar iniciativas para a próxima etapa. 

 

INCLUSÃO

Encontro de
Mães Especiais
encerra atividades 
do semestre

Aconteceu na última segun-
da-feira, 21, o último Encontro 
de Mães Especiais deste semes-
tre. As  atividades tiveram por 
objetivo oferecer um espaço de 
integração entre os pais, pro-
piciando apoio e compreensão 
através de dinâmicas, palestras 
informativas, oficinas e roda de 
conversas. 

A Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (SMDPD) 
manteve a parceria neste semes-
tre com o psicólogo clínico, André 
Henrique Faria Thereza, que fez o 
trabalho voluntariamente. “As par-
cerias, por meio do voluntariado, 
nasce do desejo de ajudar. Ao nos 
mobilizarmos por causas de inte-
resse social e comunitário, estabe-
lecemos laços de solidariedade. 
O trabalho desenvolvido junto a 
pessoas com deficiência e familia-
res, transforma vidas pelo grande 
aprendizado das superações vi-
venciadas no dia a dia”, afirma a 
coordenadora da pasta. 

No evento, as mães e cuida-
dores de pessoas com deficiência 
tem a oportunidade de externar 
seus sentimentos e falar sobre si-
tuações que ocorrem, como dimi-
nuição do tempo livre, sobrecarga 
financeira elevada, sentimentos 
de culpa e isolamento, entre ou-
tras desencadeadas pelo excesso 
de cuidado aos filhos.

Em breve, a SMDPD anuncia-
rá as datas dos encontros para o 
segundo semestre de 2018. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (14) 3732.8844 ou 
no e-mail smdpd@avare.sp.gov.br
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GESTÃO

 GREVE AFETA SERVIÇOS
DA PREFEITURA

Suspensão das aulas  e coleta intercalada estão entre as principais
medidas para enfrentar a situação 

Com aumento do diesel e com os índices 
de preço da Petrobras, diversos trabalhadores 
– caminhoneiros – bloquearam as rodovias do 
país e provocam a falta de produtos no merca-
do nacional. Em decorrência do fato, a Prefei-

tura de Avaré suspendeu algumas ações até que a 
situação se regularize, além de medir esforços para 
equilibrar e oferecer os atendimentos essenciais a 
população.

As decisões se estendem até esta quarta-

-feira, 30, sendo que, na quinta-feira, 31, 
ocorre o feriado prolongado de Corpus 
Christi, e na sexta-feira, 1º de junho, foi de-
cretado ponto facultativo nas repartições 
municipais.

EDUCAÇÃO
A Secretaria da Educação tomou 

a decisão de interromper as aulas 
em toda a Rede Municipal de En-
sino até esta quarta-feira, 30. Na 
segunda-feira, 28, já não houve 
expediente nas escolas e creches. 
A medida foi tomada em conjunto 
com o Prefeito, em razão do esto-
que de combustível utilizado para 
abastecer os veículos que fazem o 
transporte de alunos estar muito 
abaixo do nível de segurança, não 
sendo suficiente para manter os 
cerca de 70 veículos em suas linhas 
regulares. O reabastecimento de 
produtos utilizados para o preparo 
da merenda escolar também está 
prejudicado pelo movimento gre-
vista. Fornecedores de Gas GLP ( Gás 
de Cozinha ) estão sem estoque, im-
pedindo novas entregas. A Secretaria 
da Educação manterá um monitora-
mento constante para avaliar quando 
poderá retomar os trabalhos. A com-
pensação dos dias parados será feita 
no recesso de julho.

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A Semads cancelou as atividades do Centro Dia do Idoso (CDI), pois o combustível dos carros 

que transportam os idosos também está abaixo do nível de segurança, assim como os materiais 
para preparo dos alimentos.

SAÚDE
A Secretaria da Saúde informa que restringiu o transporte de pacientes atendidos pelo sistema 

municipal de saúde a casos de Urgência e Emergência, e aos pacientes que necessitam locomoção 
para realização de sessões de Hemodiálise e Quimioterapia.

A decisão é necessária para garantir o serviço de casos mais delicados até que sejam feitas no-
vas entregas de combustível ao município. Desta forma, consultas e exames eletivos que deman-
dam locomoção a outros municípios estão, temporariamente, suspensas.

COLETA DE LIXO URBANO
A Secretaria do Meio Ambiente comunica que cancelou a coleta de lixo da Quarta, 30. De 

acordo com as informações, os serviços voltam a se normalizar na quinta-feira, 31, mas de forma 
intercalada, ou seja, dia sim, dia não. Com a nova programação, na Sexta, 1o de Junho não haverá 
coleta. O serviço está mantido, a princípio, no Sábado, 2 e na Segunda, 4. Na próxima semana, ha-
verá um novo levantamento sobre o estoque de combustível do setor para avaliar a possibilidade 
de retornar os trabalhos normalmente a partir de Terça, 5.

 A Prefeitura da Estância Turística de Avaré esclarece que as medidas anunciadas visam , unica-
mente, manter os serviços essenciais em funcionamento, ainda que parcialmente. A administração 
depende de fornecedores externos para regularizar seu estoque de alimentos, combustível e até 
medicamentos.  Neste período de crise de abastecimento, todos os setores estão empenhados em 
busca de soluções alternativas, minimizando os transtornos enfrentados pela população.
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CULTURA 

Exposição da artista avareense 
Taynara Carneiro Gomes

O Centro Cultural Esther Pires Novaes pro-
moverá mais uma exposição para o mês de 
junho. Intitulada “Historias Caminhantes”, a 
exibição da artista avareense Taynara Carneiro 
Gomes é uma mostra do gênero instalação: 
“uma forma de arte que utiliza a ampliação de 
ambientes, que são transformados em cenários 
do tamanho de uma sala”, relata. 

O evento começa em 4 de junho, com pre-
visão de término para dia 30 do mesmo mês. 
Aberto ao público de segunda a sexta-feira, em 
dois períodos: das 8h ao meio dia; das 13h às 
21h. O Centro Cultural Esther Pires Novaes é lo-
calizado na rua Ceará, 1507.

 

Instalação
artística será 
destaque no 
Centro Cultural 

Evento acontece no
dia 14 de junho

A partir desta terça-feira, 29, através da Secreta-
ria da Cultura, em parceria ao Museu da Imagem e 
do Som (MIS) do governo estadual, estão abertas 
as inscrições para a oficina de “Fotografia e Ilumi-
nação - Teoria e Pratica” em Avaré. 

Programada para acontecer no próximo dia 14 
de junho, das 18h às 22h30, no Centro Cultural Es-
ther Pires Novaes. Serão disponibilizadas 20 vagas, 
com idade mínima de participação de 12 anos. Os 
interessados deverão se inscrever no próprio Cen-
tro Cultural, apresentando o seu nome e um tele-
fone para contato. 

Segundo a organização, o objetivo do curso é 
preparar o participante para o uso e compreensão 
dos mecanismos de uma máquina fotográfica em 
modo manual, como também proporcionar um 
contato técnico e prático com a iluminação de es-
túdio, de modo que o participante venha a obter 
maior controle e profundidade sobre o processo 
da fotografia em geral.

Oficineiro – Leandro Menezes, artista visual 
que usa a fotografia como principal meio para o 
desenvolvimento de seus trabalhos é o responsá-
vel pela oficina. Menezes atua conectando diver-
sos suportes e linguagens (tais como vídeo, pro-

Ponto MIS promove oficina 
de Fotografia e Iluminação

cessos analógicos, artes gráficas, glitch e música), 
e também no circuito alternativo em conjunto com 
artistas independentes.
Serviço: Centro Cultural Esther Pires Novaes
Rua Ceará, 1507
Telefone: (14) 3733.5420

A Associação Avaré de Antigomobilismo (Aa-
vant) em parceria com a Secretaria Municipal da 
Cultura, realizará no próximo sábado, 9 de junho, a 
segunda edição do “Automóvel é Cultura”, no Mu-
seu do Automóvel, das 14h às 22h. 

Sob o tema “Namoro no Automóvel”, a abertura do 
evento contará com a apresentação do cantor Kryzz Ro-
ckfeller, a partir das 14h. Na sequência, a Banda Neófitos, 
o coral da Gaadc e as dançarinas do ventre do grupo 
“Tenda do Tuareg” irão abrilhantar a cerimônia.

A celebração também terá a participação do 
DJ Enzo. De acordo com a Secretaria da Cultura, 
outras atrações ainda não foram confirmadas. Em 

“Automóvel é Cultura”
acontece no próximo sábado

breve, novas informações.
O PROJETO

O Automóvel é Cultura é um projeto que permi-
te a visitação monitorada do Museu do Automóvel 
de Avaré, um dos poucos existentes no Brasil, com 
apreciação de veículos de colecionadores, mostra 
de vídeos e revistas ligadas ao tema, praça de ali-
mentação com cunho beneficente ao Amor de 4 
Patas, ao Grupo de Assistência ao Adolescente e 
Desenvolvimento da Criança (Gaadc) e a Associa-
ção de Assistência e Proteção do Câncer (AAPC).
SERVIÇO: Museu do Automóvel 
Rua Santos Dumont, 1890 – Brabância I 
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DEMONSTRATIVOS



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 201816



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 2018 17



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 201818



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 2018 19



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 201820



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 2018 21



EDIÇÃO 860 | AVARÉ, 30 DE MAIO DE 201822

PORTARIADECRETOS
Decreto nº 5.163, de 18 de Maio de 2018.

(Dispõe sobre inclusão e alteração de dispositivos do Decreto 
Nº 4.099, de 02 de fevereiro de 2015, que regulamentou a Lei nº 

1.765, de 25 de fevereiro de 2014, e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei;
Considerando que as prestadoras contratadas, permissionária e 
concessionárias de serviços públicos, que em razão, de suas ativi-
dades operacionais, seja para instalação, manutenção ou corte de 
fornecimento por falta de pagamento, estão danificando; calçadas 
e principalmente o calçamento, pavimentos ou asfaltamento das 
vias públicas do município, sem a devida recuperação e/ou cor-
reção com a qualidade exigida, causando grandes transtornos a 
população e prejuízos a municipalidade.
DECRETA:
Art. 1º – Inclui o parágrafo único no art. 1º do Decreto nº 4.099, de 
02 de fevereiro de 2.015, que regulamenta a Lei nº 1.765, de 25 de 
fevereiro de 2014, e, passa a ter a seguinte redação:
 Parágrafo Único –     Fica proibido o corte de fornecimento de água, 
esgoto e/ou outros serviços por falta de pagamento pelo pavimento 
das vias públicas, estes serviços deverão serem realizados através 
dos passeios públicos.
Art. 2º –   Altera a redação dos incisos I e II, do artigo 8º, do De-
creto nº 4.099, de 02 de fevereiro de 2.015, que regulamenta a 
Lei nº 1.765, de 25 de fevereiro de 2014, e, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
   I – multa de 300,00 (trezentas) UFMA (Unidade Fiscal do Municí-
pio de Avaré), por metro linear de obra ou serviço executado sem 
prévio alvará de instalação, manutenção e/ou outros serviços;
   II – multa de 100,00 (cem) UFMA (Unidade Fiscal do Município de 
Avaré), por metro linear de obra ou serviço executado, para cada 
uma das demais infrações.
  Parágrafo Único - no caso de desatender artigos do Decreto que 
originou a imposição de multas descritas nos inciso I e II deste ar-
tigo, sem prejuízo das multas já aplicadas, estas serão dobradas, 
se decorridos 15 (quinze) dias e triplicada se decorridos 30  (trinta) 
dias da aplicação destas, sem a efetiva realização dos consertos. 
Art. 3º –   Altera a redação do artigo 13, do Decreto nº 4.099, de 
02 de fevereiro de 2.015, que regulamenta a Lei nº 1.765, de 25 
de fevereiro de 2014, e, passa a vigorar com a seguinte redação:
Os pedidos de alvará de manutenção dos equipamentos de infra-
estrutura urbana deverão serem analisados e apreciados pela Se-
cretaria  Municipal responsável por obras e/ou serviços no prazo 
de até 15 (quinze) dias, contados da data que forem protocolados 
pelos interessados.
Art. 4º –   Altera a redação do artigo 14, do Decreto nº 4.099, de 
02 de fevereiro de 2.015, que regulamenta a Lei nº 1.765, de 25 
de fevereiro de 2014, e, passa a vigorar com a seguinte redação:
Os pedidos de permissão de ocupação da via pública para  início 
de obras, serviços de instalação e/ou outros, deverão serem ana-
lisados e apreciados pelo Departamento e/ou Secretária Municipal 
responsável pelo trânsito no prazo de até 15 (quinze) dias, conta-
dos da data que forem protocolados pelos interessados.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de Maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.174, de 29 de Maio de 2018.
 (Dispõe sobre prorrogação, por mais 02 (dois) anos, a vigência 

do Concurso Público e adota outras providencias).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei;
DECRETA:
Artigo 1º – Fica prorrogado por 02 (dois) anos, a vigência do Con-
curso Público nº 004/2016, homologado através do Decreto nº 
4511/2016, publicado em 03 de Junho de 2016,  para preenchi-
mento das vagas do cargo de Professor Adjunto  e Professor Ad-
junto-PD.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO                                                                      

Portaria nº 9.445, de 25 de maio de 2018.
(Designação – função pública gratificada.)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que  lhe  são  conferi-
das  por  Lei,  R E S O L V E, pela presente Portaria, designar a Sra. 
LILIANE DE OLIVEIRA GUASSU para exercer as funções de GES-
TORA/COORDENADORA do convênio a ser firmado com o Fundo 
Social de Solidariedade do  Estado de São Paulo – FUSSESP, para 
a implementação do Projeto Horta Educativa no Município.  
Artigo 1º – o servidor municipal será responsável civil, criminal e 
administrativamente por atos que praticar no exercício da função 
do cargo, ou a pretexto de exercê-los , nos termos do artigo 90 da 
L.O.M.
REGISTRE-SE   E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LEIS 

Lei nº 2.202, de 15 de maio de 2018.
(Estabelece o índice para a revisão geral anual acrescido de re-

composição do poder de compra da remuneração dos servidores 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré).

Autoria: Mesa Diretora (Projeto de Lei nº 48/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. Em observância ao disposto no inciso X do art. 37 da 
Constituição Federal e Lei Municipal nº 1812, de 24 de junho de 
2014, fica estabelecido, a título de revisão geral anual da remune-
ração dos servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré o percentual de 2,94% (dois vírgula noventa e quatro 
por cento), com base no IPCA-E – IBGE.
Parágrafo único – Nos termos do artigo 2º da Lei nº 1.812, de 24 
de junho de 2014, fica acrescido de 1% (um por cento), a fim de 
recomposição do poder de compra. 
Artigo 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 
conta da dotação correspondente, do Orçamento em vigor. 
Artigo 3º - Publicada a presente Lei, o Poder Legislativo fará publi-
car, no prazo de trinta dias, a tabela de vencimentos resultantes da 
aplicação das normas que constam nos artigos anteriores. 
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2018. 
Estância Turística de Avaré, aos 15 de maio de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO – ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRA-
ÇÃO deferido em 30/05/2018
AUTO DE INFRAÇAO Nº 418 de 20/11/2017, protocolo/processo 
nº 2085/17  de 20/11/2018
Interessado: REPRODUH CENTRO DE REPRODUÇÃO
CPF/CNPJ: 14.256.311/00001-20
Endereço: Av. Pref. Paulo Araujo Novaes, 700– Avaré/SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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LEGISLATIVO INCLUSÃO

Gestores se reúnem para 
criar Rede de Proteção a 
Pessoa com Deficiência 

Na última terça-feira, 22, dirigentes de diversos setores da Adminis-
tração Municipal e Estadual se reuniram para criação de uma Rede de 
Proteção a Pessoa com Deficiência. O encontro foi organizado pela Se-
cretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD) e pela Diretoria 
de Ensino. 

Segundo os coordenadores do projeto, o objetivo é melhorar a oferta 
de serviços e facilitar a garantia da inclusão social, além da qualidade de 
vida desta comunidade. “Foi discutido a importância de se organizar a 
estrutura de cada órgão, setor e serviço, de modo a prestar um atendi-
mento prioritário e especializado”. 

A proposta é criar um cadastro identificando aos profissionais que 
atuam em cada órgão, para que possam servir de “referência”, de modo 
que sejam por todos conhecidos e possam ser acionados sempre que 
necessário. “Desta forma, serão definidos fluxos e protocolos de aten-
dimento para organizar as diversas abordagens focadas na solução de 
problemas”, explicam os organizadores. 

As reuniões serão realizadas periodicamente a fim de debater os ca-
sos mais complexos, ou aqueles que não puderam ser solucionados. As-
sim, será avaliado a razão de sua ineficácia e quais serão as próximas 
estratégias utilizadas. 

No encontro, representantes das Secretarias da Saúde e Educação, 
Centrinho, Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae), Fundação 
Padre Emílio Immoos, Associação Arco Íris, Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (Creas), Fundação Regional Educacional 
de Avaré (FREA), Faculdade Sudoeste Paulista (FSP) e Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) estiveram presentes. 

A próxima reunião está marcada para acontecer em 21 de junho, na 
Diretoria de Ensino de Avaré. Gestores da área e pessoas interessadas em 
participar da rede devem entrar em contato com a SMDPD. 

Serviço
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Rua Ceará, 1393 
Telefone: (14) 3732.8844  
E-mail: smdpd@avare.sp.gov.br




