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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

08 de OUTUBRO de 2018

INDICAÇÕES
Antonio Angelo Cicirelli-Presidente

-para que através do setor competente providencie a capina no ter-
reno situado à Rua Domingos Leon Cruz, no Bairro Santa Mônica, 
posto que o mato alto vem contribuindo para a proliferação de inse-
tos e animais peçonhentos, colocando em risco a população local, 
principalmente as crianças.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-para que através do setor competente providencie urgentemente a 
limpeza do córrego que tem início próximo a linha férrea e corta as 
ruas (Amaral Pacheco/Bastos Cruz/ Rua Acre e Nove de Julho) pois 
com as fortes chuvas o crescimentos de matos está muito grande.
-para que através do setor competente providencie urgentemente a 
troca das lâmpadas na Avenida João Silvestre defronte ao nº 1401, 
tendo em vista que a avenida encontra-se às escuras.
-para que através do setor competente providencie a reparação 
dos buracos na Rua Ribeirão Vermelho do Sul 90 Vila Jardim, pois 
existem vários buracos nesta via e estão afetando o trafego de ve-
ículos na mesma.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que disponibilize ambulância 
exclusiva para região da Represa.
-por meio do setor competente, providencie a reativação das câme-
ras em todas as Escolas e Creches do Município.
-por meio do setor competente, para que atenda solicitação dos 
moradores do Bairro Vera Cruz, para que seja elaborado um Cam-
pinho de Futebol no final da Rua do Calvário.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no Cemitério 
Municipal.
-por meio do setor competente, providencie estudos da possibilida-
de de Implantar em nossa cidade o Centro de Controle de Zoonose.
-por meio do setor competente, providencie mais agilidade na Co-
leta de Lixo em nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência CUI-
DADOR nas Escola da Rede Municipal, para atender alunos autistas.
-por meio do setor competente, providencie detergente para as 
Creches e Escolas do Município.
-por meio do setor competente, viabilize uma forma para que a fila 
de espera para entregar medicamentos aos pacientes do Posto de 
Saúde, seja mais breve, pois demora muito para atender e mesmo 
com senha e fila está muito demorada.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade da 
Criação da “Patrulha Maria da Penha”, que atuará na proteção, pre-
venção, melhoramento e acompanhamento das mulheres vítimas 
de violência doméstica ou familiar.
-por meio do setor competente, solicito providências em relação 
aos Medicamentos de alto custo, pois os avareenses de baixa ren-
da necessitam dos remédios e não estão conseguindo encontrar, 
isso é muito triste para essas pessoas que estão doentes e não 
encontram os medicamentos que necessitam.
-por meio do setor competente, providencie mudança no percurso 
do ônibus escolar que passam para pegar as crianças na zona ru-
ral, próximo de suas residências.
-por meio do setor competente, providencie estudos para criação 
de um Programa de Vacinação Domiciliar de Idosos.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito 
carroçável na Rua Benedito Martins Rodrigues/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, para que notifique o proprietário do 
terreno existente na Rua Coronel Coutinho, atrás da EMEB Anna 
Novaes de Carvalho, para que providencie a construção do pas-
seio público; pois quando chove à calçada fica coberta de água 
atrapalhando a passagem dos pedestres.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio pú-
blico que está coberto por matos na Rua Pinheiros.
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito 
carroçável na Rua Jaime Quartucci/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do terreno co-
berto por mato na Rua João Silvestre ao lado do número 11.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no terreno co-
berto por mato existente na Rua São Manuel/Vila Jardim em frente 
ao número 286.

-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito 
carroçável na rua Sérgio Barreira/Bairro Camargo.
-por meio do setor competente, providencie com urgência manu-
tenção na Vila Dignidade, que encontra-se com fios soltos, falta de 
piso, falta de iluminação e vazamento há quase dois meses.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente seja realizado a manutenção de lim-
peza em caráter de urgência, como visualizado na foto em anexo, 
do Bueiro da Rua Santa Catarina no número 1583, localizado no 
Bairro Centro.

REQUERIMENTOS
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

-que seja oficiado à CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, na pessoa 
de seu Gerente Geral, o Sr. Luiz Henrique Koch, para que informe 
esta Casa de Leis se existem dívidas em aberto por parte da Prefei-
tura Municipal junto a esta prezada companhia e, em caso positivo, 
requeiro sejam enviados os valores discriminados desde janeiro de 
2017 até a presente data.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que determine ao setor de Contabilidade encami-
nhar a esta Casa de Leis os empenhos abaixo relacionados, bem 
como as respectivas notas de liquidação,  ordem de pagamento e 
notas fiscais relacionadas aos mesmos: 03474/2010, 03477/2010, 
03476/2010, 03478/2010, 03483/2010, 03475/2010, 03493/2010, 
03494/2010, 03485/2010, 03459/2010, 03490/2010, 03494/2010, 
03467/2010, 03456/2010, 03469/2010, 03471/2010, 03472/2010, 
03451/2010, 03481/2010, 03488/2010, 03458/2010, 03453/2010, 
03455/2010, 03452/2010, 03454/2010, 03457/2010, 00093/2011, 
0533/2011, 02911/2011, 03300/2011, 00478/2011, 06096/2011, 
06099/2011, 05981/2011, 06091/2011, 06042/2011, 06952/2011, 
00478/2011, 07217/2011, 10031/2011, 10033/2011, 10035/2011, 
11749/2011, 11262/2011, 12666/2011, 12584/2011, 12667/2011, 
13014/2011, 13700/2011, 13738/2011, 13876/2011, 13603/2011, 
13912/2011, 13921/2011, 15154/2011, 15000/2011, 01569/2012, 
04641/2012, 03317/2012, 06460/2012, 01668/2012, 10735/2012, 
080957/2012, 10893/2012, 13032/2012, 13032/2012, 16366/2015, 
00657/2016, 00248/2017, 15219/2017, 17149/2017, 18169/2017 e 
02015/2017.
-que seja oficiado à Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura de Avaré, para que informe por certidão a esta Casa 
de Leis, se na licitação modalidade Concorrência Pública nº 
012/2018 houve oferta da garantia e, em caso positivo, qual a 
forma utilizada e se ocorreu troca. Ressalte-se à interessada 
que eventual omissão ou incorreta informação, poderá ensejar 
a adoção das consequências legais pertinentes, especialmente 
de ordem penal.
-Considerando o Processo nº 0010536-08.2018.5.15.0031 e 
Processo nº 0010537-90.90.2018.5.15.0031, cujos autores 
são Amauri Tibúrcio dos Reis e Benedito Soares da Cruz Ju-
nior, respectivamente, tendo como réus New Vision Soluções 
Administrativas EIRELLI – ME e o Município de Avaré, que 
sejam oficiados o Ministério Público do Estado de São Paulo, 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Procurado-
ria do Município para as providências necessárias tanto de 
ordem funcional quanto de preservação do erário, que, em 
tese, foi prejudicado, bem como seja oficiado o Prefeito Mu-
nicipal, Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, para as ciência 
e providências.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenização ao presi-
dente licenciado da Fecomerciários do Estado de São Paulo, Luiz 
Carlos Motta, pelos 75.218 votos que o elegeram Deputado Fede-
ral pelo Estado de São Paulo.
-que seja oficiado ao Secretário de Turismo, Glauco Fabiano Fave-
ro, para que envie a esta Casa de Leis, informações de como estão 
as obras paralisadas do ARENÃO, já que o mesmo recebeu verbas 
redirecionadas do DADETUR, que serviriam para outros projetos 
Turísticos como o Centro de Convenções e Revitalização do Largo 
do Mercado.
-que seja oficiado o Secretária Municipal de Educação, Sra. Josia-
ne AP. Lopes de Medeiros para envie para essa Casa de Leis as 
seguintes informações sobre a atual situação da merenda escolar 
oferecida nas escolas Municipais: 1)O cardápio semanal das esco-
las.  2) Se existe distinção do cardápio das escolas centrais e 
dos bairros periféricos da cidade, assim como da zona rural?
3)Se a quantidade de alimentos oferecida individualmente é con-
trolada ou se cada criança, pode consumir à vontade? Tabela de 
calorias ingeridas por porção, por cada criança?
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-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, com cópia ao 
Secretário de Meio Ambiente, Judesio Borges, por meio do setor 
competente, para que envie a esta casa de Leis as seguintes in-
formações sobre as enchentes ocorridas em Avaré:  1)O nome 
dos encarregados do setor de limpeza urbana do município, assim 
como se estão em cargos de carreira, desvio de função ou nomea-
dos por cargos de confiança?  2)Quantos funcionários compõe hoje 
o setor de limpeza do Município? 3)Se todos os funcionários do se-
tor de limpeza, receberam material de trabalho e de proteção como 
exige o Estatuto do Servidor Público?  4)Se a Prefeitura neste ano 
já realizou compras de novos equipamentos de proteção e envie 
cópia da nota fiscal, ou do processo de aquisição desses materiais, 
assim como sua descrição e quantidade?

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ZAIRA ANTUNES SIQUEIRA 
ocorrido no dia 07/10/2018 (Rua Conceição de lima Pereira 674 – 
Jardim Paineiras).
-Seja consignado em nossos trabalhos Votos de Aplausos e Pa-
rabenização à equipe do Núcleo Municipal Esportivo Especial de 
Avaré participou na última quarta-feira, 26, em Itaí, de mais uma 
etapa do 21° Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptado. 
Sob a orientação do técnico José da Silva e do auxiliar Frank de 
Almeida, os atletas especiais conquistaram medalhas em diver-
sas modalidades do atletismo. Resultados: - Jéssica Luzia: ouro 
- 800m, ouro - 100m, bronze - arremesso de peso e bronze - reve-
zamento 4 x 100. - Jéssica Barros: bronze - revezamento 4 x 100 
e ouro - corrida adaptada. - Bruna Rubim: bronze – revezamento 
4 x 100 e ouro - corrida adaptada. - Regiane Aparecida: bronze - 
revezamento 4 x 100, ouro - corrida adaptada. - Washington Luiz: 
ouro - arremesso de peso, prata - dardo. - Isaias A. da Silva: ouro 
800m, ouro 100m e prata - salto em distância. - Márcio Moreira: 
ouro - 100m adaptado.
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe de Futsal 
Masculino de Avaré (Sub 16), se classificou para a final da 1ª Copa 
Infantil, evento promovido pela Secretaria de Esportes, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São Paulo. Avaré venceu a equipe de Itape-
va pelo placar de 1 a 0. O gol avareense foi marcado pelo atleta 
Rodrigo faltando 2 min para o fim do jogo. Parabéns a toda equipe 
de atletas que tão bem representam nossa cidade!

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe: Quais ações estão sendo desenvolvidas para o Combate 
das Arboviroses em nossa cidade? Os agentes da Vigilância Sani-
tária realizaram quais trabalhos para que haja prevenção e controle 
de focos concentrados de pombos, morcegos e abelhas?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, nos informe sobre à Atribuição de aulas ocorri-
da no mês de setembro: Como foi realizada à atribuição de aulas 
dos professores? Os professores já assumiram as salas de aula? 
Como ficou? Essa atribuição perdura só até o fim do ano, ou não? 
Como ficam os alunos que já acostumaram com um professor, se 
houver alguma mudança agora? Como ficou a situação dos profes-
sores após essa atribuição?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por 
meio do setor competente, nos informe sobre o redutor de velocida-
de (lombadas) no Município de Avaré: Qual a real situação do ser-
viço de Instalação de Redutor de Velocidade (lombada)? Quem re-
alizada essa instalação em nossa cidade? Existe alguma Empresa 
responsável por este serviço atualmente? Quais são os requisitos 
necessários para a aprovação por parte da Secretaria competente 
para instalação de redutor de velocidade em determinado local?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, nos informe sobre pessoas em tentativa de sui-
cídio em nossa cidade: Existe no Centro de atenção Psicossocial 
(CAPS) atendimento especializado para pessoas que já tentaram 
suicídio? Quantos pacientes de tentativa de suicídio são atendidos 
por mês no CAPS? Qual o tempo de espera para que esses pa-
cientes sejam atendidos? E por quem esses pacientes estão sendo 
atendidos? Quais profissionais realizam este acompanhamento? 
Houve casos de pacientes, mesmo estando em tratamento tenta-
ram suicídio? Se positivo, quais medidas de urgência estão sendo 
tomadas para evitar que haja suicídio?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitamos 
que através do pronunciamento na Tribuna Livre, durante a Sessão 

Ordinária do dia 01 de outubro por um munícipe que reclamou do 
transporte escolar, que não vai buscar as crianças próximo de suas 
residências causando bastante preocupação aos pais, pois o local 
é perigoso e essa situação precisa ser resolvida.  Fala do morador 
que reside na zona rural de Avaré, com acesso pela Estrada da 
onça: “Minha filha acorda às 04:00 horas da manhã para pegar o 
transporte às 05:30 horas. Antes os motoristas entravam nas pro-
priedades, mas de uns tempos para cá, não sei se é por questão de 
economia, alguns governos começaram a mudar isso daí. Porque 
eu acho que o dinheiro do FUNDEB é para essa finalidade, os go-
vernos numa tentativa de economizar estão sacrificando as crian-
ças, colocando em risco a via e a integridade dessas crianças.”  
Qual a resposta essa Casa de Leis deverá dar ao pai preocupado 
com a integridade física de sua filha? Aguardamos providências do 
Sr. Prefeito, para que essa situação seja resolvida.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, para através do setor de Contabilidade encaminhe a 
esta Casa de Leis relatórios dos Créditos Adicionais Especiais e 
Suplementares constando a quantidade e seus respectivos valores 
efetuados desde janeiro de 2017.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que determine ao Secretário Municipal da Habita-
ção, Sr. Sérgio Gallego, informar a esta Casa de Leis qual o prazo 
estabelecido para aprovação de projeto de construção e regulariza-
ção de obras, fundamentando a resposta.

Ivan Carvalho de Melo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado o Secretário Municipal 
de Obras e Serviços, para que informe esta casa, sobre as reais 
condições da Obra “De Contenção de Erosão e Reconstrução do 
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais”, do bairro Jardim Europa 
2, que teve suas obras iniciadas a alguns meses atrás, bem antes 
do período de chuva de nossa cidade e que ainda conforme de-
monstram as fotos em anexo, está longe de acabar. E juntamente 
para que o Secretário informe sobre as ruas bloqueadas do bairro, 
que causam inúmeros transtornos aos moradores, e que informe 
uma previsão para o desbloqueio dessas ruas.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO BENEDITO SANCHES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor AVELINO ALVES
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor CYRO FRAGOSO DE SIQUEI-
RA FILHO
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora GENEROSA CASTILHO VIEIRA

CIRCULAR N º 35/2018- DG
Avaré, 10 de outubro de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
15/10/2018 - 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 15 de outubro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1.   PROJETO DE LEI Nº 89/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre o serviço remunerado para transporte indivi-
dual de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por apli-
cativos, sítios ou plataformas tecnológicas ligados à rede mundial 
de computadores. (UBER).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 89/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e Serviços, Obras e 
Adm. Pública. (c/emendas)
2.   PROJETO DE LEI Nº 91/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o 
Instituto Floravida para a conjunção de esforços na execução de 
projetos integrantes do Programa Centrofauna e dá outras provi-
dências (c/SUBSTITUTIVO - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Termo de Colaboração com o Instituto Floravida para a conjunção 
de esforços na execução de projetos integrantes do Programa 
Centrofauna, e dá outras providências).
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Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 91/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico; e 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

CONVITE
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 2º 
quadrimestre de 2018.

Data:  25/10/2018  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

SEC. DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor da Emeb “Professor 
Eruce Paulucci” – 09/10/2018

O senhor Gustavo José Prado, Diretor da Emeb “Professor Eruce 
Paulucci”, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede os 
seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 01/2018
NELCI de FÁTIMA PAGANI GONÇALVES, RG nº 16.565.609-8/
SP, professora de Educação Básica II, efetiva na Emeb  “Professor 
Eruce Paulucci” da SME, em Avaré, pretende acumular a função de 
PEB II da Educação Básica do QM  da EE “Professor Eruce Pau-
lucci”, em Avaré, Diretoria de Ensino – Região de Avaré.
Decisão : Acúmulo Legal

Ato Decisório nº 02/2018
FERNANDA FERNANDES, RG nº 45.470.909-2/SP, professora 
de Educação Básica I, efetiva da Emeb “Professor Eruce Pauluc-
ci” da SME, em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I 
da EMEISEF “ Sagrado Coração de Jesus”, em Arandu, Secretaria 
Municipal de Educação em Arandu.

Ato Decisório nº 03/2018
PRISCILA PEDROSO RICARDO, RG nº 44.050.089-8/SP, pro-
fessora de Educação Básica I, efetiva da Emeb ‘Professor Eruce 
Paulucci” da SME, em Avaré, pretende acumular com a função de 
PEB I da EMEISEF “ Sagrado Coração de Jesus “, em Arandu, da 
SME em Arandu.

Gustavo José Prado
RG: 27.808.174 – 5
Diretor de Escola

Despachos da Diretora da Emeb “José Rebouças 
de Carvalho” – 09/10/2018

A  senhora Giovani Mercadante Campanile, Diretora da Emeb 
“José Rebouças de Carvalho”, com base no Decreto 3.265 de 
03/07/2012, expede os seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 01/2018
MARIA ISABEL MESSIAS, RG: 44.649.707-1, professora da Edu-
cação Básica I,efetiva na Emeb “ José Rebouças de Carvalho” da 
SME, em Avaré, pretende acumular com a função de PEB II do QM 
na EE “ Mariana Aparecia Todescato” em Cerqueira César – Direto-
ria de Ensino – Região de Avaré.

Giovani Mercadante Campanile
RG 4.804.750 - 8

Diretora de  Escola

Despachos da Diretora do CEI “ Maria Izabel 
Domingues Leal” – 09/10/2018

A  senhora Maria de Lourdes Oliveira Vicentini, Diretora do CEI 
“Maria Izabel Domingues Leal” com base no Decreto 3.265 de 
03/07/2012, expede os seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 01/2018
DANIELE PEREIRA VARRASCHIN REIS, RG: 30.188.013-X/SP, 
professora da Educação Básica I,efetiva no CEI “Maria Izabel Do-
mingues Leal” da SME, em Avaré, pretende acumular com a função 
de PEB I do QM na Emeb “Salim Antônio Curiati” em Avaré – SME 
– Região de Avaré.

Maria de Lourdes Oliveira Vicentini
RG 9.772.168-2

Diretora de  Escola

Despachos da Diretora da  Emeb “ Professor 
Carlos Papa “ – 09/10/2018

A  senhora Selma Santos, Diretora do Emeb  “ Professor Carlos 
Papa “ com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede os se-
guintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 01/2018
ANGÉLICA PATRICIA RICARDO, RG: 33.816.289-6/SP, professora 
da Educação Básica I,efetiva na Emeb “Professor Carlos Papa” da 
SME, em Avaré, pretende acumular com a função de PEB I do QM na 
Emeb “Licínia Guazzelli” em Avaré – SME – Região de Avaré.

Selma Santos
RG 4.521.392/MG

Diretora de  Escola

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO/EXPEDIENTE 276/2018
Interessado : ADA CAROLINE RIBEIRO CELESTINO
Assunto :Postergação de posse/exercício

Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expe-
diente nº 276/2018, 
Considerando ASO expedido em 22/08/2018 constando “apto” 
para o exercício das funções cargo de PEBI, 
Considerando Artigo nº 381 da Lei nº 315/95, somente poderá to-
mar posse e efetivo exercício “aquele que for julgado apto físico e 
mentalmente para o exercício do cargo”;
Considerando que a requerente não entrou em efetivo exercício, 
face a estar em gozo de licença maternidade até 15/10/2018,
Considerando Parecer PGM-CI nº 489187/18-ACCJ da Procura-
doria Geral do Município, anexado como páginas 13, do referido 
Processo/expediente,
Considerando as disposições legais previstas na Lei nº 315/95 e 
Lei 2146/2017
DEFIRO em condição resolutiva a postergação da posse, até o fi-
nal da licença maternidade, em 15/10/2018, nos termos do §1º, 
Artigo 66, Lei 2.146/2017.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, aos 10 dias do mês de Outubro de 2018.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

Ofício nº 087/2018-DRH/DP
1ª Via – Servidor
2ª Via – DRH/DP

Estância Turística de Avaré, 28 de Setembro de 2018.
Ilmo. Sr.
JOEL SIMÕES DA SILVA
RUA TONICO BOAVA Nº 1498
SANTA ELIZABETH
Nesta
Prezado Senhor,
Considerando que V.Sª. está faltando injustificadamente, conforme 
noticiado pelo Secretário da pasta, através da CI nº 486811/2018-
SMMA, sem qualquer justificativa legal de sua parte; serve o pre-
sente para notificá-lo (a) a comparecer no Departamento de Re-
cursos Humanos/ Departamento Pessoal, no prazo de 02 (dois) 
dias uteis.
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado 
prosseguiento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Atenciosamente,

RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 228/2018-DRH/DP
1ª Via – Servidor
2ª Via – DRH/DP

Estância Turística de Avaré, 04 de Outubro de 2018.
Ilmo. Sr (a).
ROSEMEIRE CANDIDO DE OLIVEIRA
RUA RIO GRANDE DO NORTE Nº 2060
CENTRO
Nesta
Prezado (a) Senhor (a),
Considerando que V.Sª. está faltando injustificadamente, conforme 
noticiado pelo Secretário da pasta, através da CI nº 488896/2018-
SMS, sem qualquer justificativa legal de sua parte; serve o presen-
te para notificá-lo (a) a comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos/ Departamento Pessoal, no prazo de 02 (dois) dias uteis.
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado 
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
Atenciosamente,

RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
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INEDITORIAIS

Ata n°125/2018
Aos 07 dias do mês de junho do ano de 2018, as 10:15 horas, inicia-se a 
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência . Estiveram presentes: Keli de Oliveira Moreira representando a Se-
cretaria Municipal de Administração, Josana Souza Carlos, representando 
a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Maria José da Cunha 
representando a Secretaria de Educação, Aline da Silva Cirilo representando 
a Secretaria Municipal de Saúde, Ricardo A. Lopes representando a Secre-
taria de Cultura, João Baptista Vicente Neto representando Instituição de 
Ensino Técnico Estadual,  Celigracia Madalena representando Instituição 
de Ensino Técnico Federal, Hosana Veppo Ribeiro Teixeira representando 
Clubes de Serviços, Milene Maria Gonçalves Peres Ramos representando a 
APAE, André Henrique Faria Thereza representando Entidades Prestadoras 
de Serviço a Pessoa com Deficiência,  Philipe Gaspar Vendrametto e Beatriz 
Bento Viana representando a OAB,  Sueli aparecida Julio da Silva represen-
tando Pessoas com Deficiência Intelectual, Joyce Ferreira da Silva e Maria 
das Dores Ferreira da Silva  representando  pessoas com deficiência física, 
Rebeca Martins Carneiro representando pessoas com deficiência visual. A 
reunião foi aberta pelo vice-presidente, sr. João Baptista Vicente Neto que 
desculpou-se pela falta na última reunião e justificou a sua ausência. A seguir 
realizou a  leitura da ata da duas últimas reuniões  que foram aprovadas por 
unanimidade. A seguir  a sra. Aline Cirilo informou sobre o questionamento 
da demora pelas entregas de aparelhos auditivos e justificou que o setor 
onde a mesma requisitou a informação não pode fazer a resposta por escrito 
devido a alta demanda de trabalho, desta forma ela mesma explanou.  In-
formou que  atualmente é o sr. Alexandre quem  está alimentando o sistema 
CROS e o próprio pediu para que se algum caso chegue ao conhecimento 
da SMDPD para que seja informado que o mesmo tomará as devidas pro-
vidências e falou ainda que há somente 03 vagas de atendimento para o 
município de Avaré. Informou que os casos mais antigos serão atendidos 
primeiro. A seguir leitura do ofício n°061/2018 – APAE. A entidade explana 
a necessidade da importância da inscrição no conselho. A sra. Joyce pre-
sidente, sugere que seja realizada uma visita in loco e ficou deliberado que 
a mesma irá com o sr. João Neto.   Sobre a falta de representatividade da 
Secretaria de Esportes ficou decidido encaminhar pedido para a Câmara de 
Vereadores para solicitar a retirada da representatividade do Conselho e in-
formar sobre o real motivo, ou seja o não comparecimento as reuniões. A sra. 
Josana informou que não realizou o pedido conforme deliberado na última 
reunião devido ao secretário de Esportes ter encaminhado ofício indicando 
os representantes mas que infelizmente não compareceu na reunião ante-
rior e nem na presente. A seguir foi realizado leitura do e-mail encaminhado 
pela sra. Ana Paula Garbelotti na qual justifica e solicita o seu afastamento 
do CMDPD. Deliberado reiterar o ofício para a sra. Erica Alessandra Alves 
solicitando novos representantes. A seguir leitura do ofício n°53-BPMI sobre 
autuações especiais na qual é informado que em caso de qualquer conse-
lheiro ou cidadão verificar estacionamento irregular em vaga de pessoa com 
deficiência deverá entrar em contato com o 190 para denúncia e posterior 
autuação. Foi sugerido que cada conselheiro anote o nome do policial aten-
dente, data, local e horário para controle das providências e que seja dado 
publicidade as informações do ofício em questão sobre o estacionamento 
irregular. O sr. João Neto ficou responsável por verificar a legalidade de se 
criar uma arte digital para divulgação nas redes sociais e a sra. Josana de 
providenciar um texto para divulgação.  Na próxima reunião deverão ser 
apresentados os modelos.  Leitura do ofício n°25/18 da Secretaria de Cul-
tura na qual indica novo conselheiro, sr. Ricardo A. Lopes em substituição 
ao sr. Ricardo Gerardus.  Leitura do ofício n°541/2018/GS/SMS/dc sobre o 
encaminhamento de atendimentos de Otorrinolaringologia. O Dr. Roslindo 
Wilson Machado informa que os atendimentos serão devidamente encami-
nhados para  atendimento disponível em outro município. A sra. Josana falou 
sobre um caso recente de uma criança que necessitava de atendimento de 
Otorrinolaringologia e que a solicitação foi prontamente atendida pela equipe 
da Saúde que fez o devido encaminhamento. A sra. Celigracia sugeriu que 
seja verificado a possibilidade de uma parceria com a Unimed Avaré para 
agilizar os atendimentos. A sra. Josana explica o real motivo da falta de mé-
dicos no município na qual muitos pediram sua exoneração devido a uma 
solicitação do Ministério Público para que os doutores cumprissem a carga 
horária prevista no concurso na qual se submeteram. A sra. Aline explica que 
o processo de reposição de tais médicos especialistas já foi iniciado por meio 
de chamamento público/licitação. A sra. Celigracia sugeriu entrar em contato 
com o programa Mais Médicos para verificar a possibilidade de aumentar os 
atendimentos no município e a sra. Aline verificará os procedimentos através 
da Secretaria de Saúde. As duas se responsabilizaram por trazer a  informa-
ção na próxima reunião.  A seguir a sra. Josana informou sobre a reunião de 
criação da Rede de Proteção a Pessoa com Deficiência  em parceria com a 
Diretoria de Ensino que foi complementada pela Sra. Celigracia. A sra. Josa-
na informou que os participantes se comprometeram a entregar lista de no-
mes de pessoas com deficiência atendidos na SMDPD. Sobre este assunto 
ficou deliberado também entrar em contato com o INSS para solicitar dados 
dos beneficiados pelo BPC. A seguir foi feita a leitura do ofício n°18/2018 
da Secretaria de Assistência Social informando a impossibilidade de infor-
mar a lista de pessoas com deficiência assistidos  pela SEMADS e com 
orientação para buscar informações do Cadastro Único. Ficou deliberado 
ainda a solicitação de um servidor para auxiliar na SMDPD que também atue 
na função de Secretário (a) do conselho. Sobre crianças com deficiência 
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intelectual atendidos pelo Centrinho, a sra. Maria José informou que segue 
a diretriz da SE 68 de 12/12/2017 que no art. 5° diz: “Os pedidos de autori-
zação para oferta de Atendimento Educacional Especializado - AEE, sob a 
forma de Sala de Recursos ou na modalidade itinerante, deverão comprovar 
a existência de demanda, e ser instruídos com: I - avaliação pedagógica, 
realizada por professor especializado, e psicológica do aluno, em caso de 
deficiência intelectual”. Ou seja,  a  sra. Maria José explicou que não haveria 
a necessidade neste momento de uma avaliação neurológica ou psiquiátrica.  
A seguir iniciou-se a verificação dos processos  anteriores com a criação de 
comissões:  Processo n°03/2015 – Acessibilidade no Terminal Rodoviário: 
Rebeca (Relatora), Hosana e Mileine. Processo n°07/2015- Fundo Municipal 
: Maria José, Joyce, Philipe,  João Neto. Processo n.01/2016 – Fiscalização 
Entidades: Maria das Dores, Rebeca, Sueli. Acessibilidade em vias públicas: 
Beatriz, Celigracia, João Neto. Prêmio Amigo da Inclusão: Aline Cirilo.   Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 11h08 e a ata foi lavrada 
por mim, Josana Souza Carlos _________________________, na qualida-
de de Secretária interina que será assinada por todos os presentes acima 
nominados e referenciados. 

Ata n°126/2018
Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2018, as 09h15 horas, inicia-se a 
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. Estiveram presentes os relacionados conforme  a lista de presença 
devidamente assinada e constatou-se a ausência injustificada dos represen-
tantes e suplentes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esportes, 
das Secretaria da Cultura, da Secretaria de Obras,  Diretoria Estadual de 
Ensino,  Clube de Serviços, do Sindicato dos Comerciários,  Deficiência In-
telectual,  Deficiência Múltipla e auditiva sem representante e pela ausência 
justificada dos representantes e dos suplentes da SMDPD, da Secretaria da 
Saúde, da APAE e da Deficiência Visual.   Participaram representantes da 
UniFSP na qual demonstraram interesse em representar o  Ensino Superior: 
Nathalia da Silva Carriel, David Marconi Polônio, Thais de Oliveira Alfrero e 
Ana Carolina de Almeida, haja vista as ausências consecutivas dos repre-
sentantes e suplentes anteriormente desta área designados.   A reunião foi 
aberta pelo vice-presidente João Neto que fez a leitura da Ata da reunião 
anterior e posteriormente a presidente, Joyce, realizou a leitura dos ofícios. 
A mesma comunicou a solicitação do ministério público para a realização de 
uma visita ao grupo restauração no dia 17/07/2018 às 10h00 para verificar 
se há ou não a realização de atividades desta instituição. A seguir realizou a  
leitura dos seguintes ofícios: da secretaria de administração constando a jus-
tificativa da servidora Aline,  da secretaria da cultura com informações ineren-
tes ao suplente Diego Beraldo, do CRAS com a finalidade de reiteração para 
solicitação dos números de atendidos, do CRAS  justificando a ausência do 
conselho, e a seguir propôs a emissão de novos ofícios para a aquisição de 
veículo para a SMDPD, para as devidas justificativas quanto as adequações 
no terminal rodoviário, para Empresas que comercializam adesivos para a 
pessoa com deficiência, ofício a Empresa Luxo Campinas a fim de reiterar 
o porquê da não resposta do ofício 22/2018, bem como estipular um prazo 
para resposta havendo a possibilidade de acionamento do ministério público, 
ofício informando que a visita a APAE será agendada somente para Agos-
to devido ao mês de compromissos do conselho  a  e por fim ofício para 
os órgãos competentes em relação as atividades do dia do motorista e da 
semana do trânsito no que tange ações voltadas a pessoa com deficiência. 
O conselho propôs, também, ações voltadas para pessoas/empresas que 
realizam atividades com intuito de ajudar a pessoa com deficiência (Amigo 
da PCD), a votação do regimento em setembro, sendo o regimento enviado 
a todos previamente por e-mail para sugestões e alterações e a indicação de 
um novo secretário(a).   Nada mais havendo a tratar, reunião foi encerrada 
as 11h00 e a ata foi lavrada por mim, João Baptista Vicente Neto, na qua-
lidade de Vice-Presidente que será assinada por todos os presentes acima 
nominados e referenciados.
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Ata n°127/2018
Aos 09 dias do mês de Agosto do ano de 2018, as 09h15 horas, inicia-se a 
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. Estiveram presentes os relacionados conforme  a lista de presença 
devidamente assinada. A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente, João Bap-
tista Vicente Neto que fez a leitura da ata da reunião anterior que foi apro-
vada por unanimidade. A seguir a sra. Josana iniciou com os comunicados 
da secretaria.  A sra. Josana informou que a data dos Jogos Adaptados   foi 
alterada devido a problemas com alimentação. Falou ainda sobre o evento “A 
comunidade e a pessoa com deficiência” que acontecerá no Largo São João 
no dia 25 de Agosto e ofereceu uma tenda para o Conselho expor ou realizar 
alguma atividade. A sra. Josana solicitou aos representantes das entidades 
e instituições presentes a entregarem a ficha de inscrição.  A sra. Celigracia 
sugeriu que durante o evento os conselheiros possam redigir um texto in-
formativo e convidar os presentes a participarem do evento. Informou sobre 
os 15 participantes expositores e sobre as apresentações de dança e coral. 
Pediu a contribuição de todos para auxiliarem na divulgação, e que a sra. 
Josana encaminhará a todos assim que o banner estiver pronto. A seguir foi 
apresentada a sra. Yasmin Correa Anunciato que será representante de De-
ficiência Auditiva. Aprovado por Unanimidade. A sra. Josana explicitou ainda 
sobre o Encontro de Gestores da área da pessoa com deficiência e frisou a 
importância da Lei de criação do Fundo Municipal pois neste evento  foi di-
vulgado que somente os municípios que tiverem o seu Fundo regulamentado 
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poderão receber verbas do fundo federal, que está em aprovação no Senado 
Federal.   A sra. Josana informou sobre os resultados positivos do Núcleo 
Esportivo Especial nos Jogos Regionais que conquistaram no total 11 meda-
lhas para o município. A conselheira Cássia, sugeriu e abordou a importância 
de se tentar a inclusão de novos atletas no Núcleo pois informou que os 
atletas atuais estão há um bom tempo e não tem verificado a entrada de 
novos participantes. A sra. Josana informou que o técnico Jose Aldemi junto 
ao estagiário do Núcleo Esportivo estão preparando uma palestra para ser 
ministrado nas escolas para reforçar a divulgação. A sra. Josana também ofi-
ciará as entidades para que auxilie na divulgação.  Sobre a criação da Rede 
de Proteção a Pessoa com Deficiência, informou que a planilha contendo 
a relação de pessoas com deficiência dos diversos setores públicos já foi 
compilada e um dos membros da rede está fazendo a tabulação dos dados 
e assim que estiver pronta será informada ao conselho. Ainda sobre os co-
municados, a sra. Josana explicou a finalidade do Prêmio Amigo da Inclusão, 
que na próxima reunião, a sra. Aline Cirilo ficou responsável por apresentar 
o regulamento. Ficou definido que cada conselheiro apresente a indicação 
do premiado e patrocínio para o evento, sendo as necessidades: decoração, 
coffee break, lembrancinhas para o homenageado. A data sugerida para o 
evento é dia 05 de dezembro que o conselheiro Ricardo ficou responsável 
por verificar a disponibilidade do Centro Cultural. Informado o pedido de 
afastamento do Conselho do representante da SEMADS. Encaminhar ofício 
a nova Secretária Municipal . Leitura do ofício n°140/2018- SEMADS, na 
qual informa que há sim campos específicos sobre pessoas com deficiência 
nos formulários do CRAS, retificando a informação dada anteriormente, foi 
encaminho ainda a lista de pessoas com deficiência assistidos pelos CRAS.  
A sra. Josana informou que esta relação será avaliada pela SMDPD na qual 
verificará se há também cadastrados na SMDPD e informará ao conselho. 
Sobre o programa Mais Médicos, a sra. Aline Cirilo informou que o município 
é integrante do programa e que as especialidades estão sendo contratadas.  
Sobre os ofícios encaminhados á empresa Rápido Luxo Campinas e que 
até o presente momento não foi dado a resposta, foi deliberado encaminhar 
denúncia ao Ministério Público que a empresa nega-se a protocolar ofícios  
na ausência do gerente, sr. Rodrigo de Oliveira e que deverá ser enviado 
ofício ao MP para que o conselho obtenha as informações que necessita. 
A seguir ficou deliberado verificar a disponibilidade do auditório do Centro 
Cultural para realizar audiência pública para aprovação de Regimento Inter-
no e alteração da Lei de criação do conselho, na qual deverá ser votado a 
redução do número de representantes do conselho,  visto a dificuldade que 
encontra-se para reunir e dar o quórum necessário. A conselheira Mileine 
informou que houve esforços da APAE no sentido de mobilizar os pais e 
familiares a participarem do conselho, porém informou que a participação até 
mesmo nas reuniões da APAE é muito pequena.  O conselheiro João Neto dá 
início a discussão dos processos pendentes. Processo n°02/2015- Acessibili-
dade no Terminal Rodoviário- Foi realizado a leitura da Comunicação Interna 
n°473500 na qual o Secretaria de Administração solicita o encaminhamento 
da questão à procuradoria. Processo n°07/2016- Fundo Municipal. Foi reali-
zada leitura do ofício n. 023/2018- DAY/CONT na qual orienta-se o encami-
nhamento para departamento jurídico do Prefeito e que também apresenta 
a ficha de dotação orçamentária já reservada no Planejamento da SMDPD. 
Deliberou-se encaminhar ofício para o departamento jurídico.  Solicitação de 
Visita pelo Ministério Público ao “Grupo Terapêutico Restauração”. A sra. Jo-
sana informou que a conselheira Joyce , Maria das Dores e conselheira Bea-
triz realizaram a visita, fotografaram e identificaram que o estabelecimento se 
encontra fechado. A conselheira Beatriz redigirá o ofício de resposta que será 
encaminhado à 4° Promotoria. . Os processos n°03/2017 – Educação Espe-
cial terá a conselheira Yasmin como nova integrante. A sra. Josana reforçou 
a necessidade que a comissão se reúna para finalizar este processo, visto 
que somente as escolas da educação estadual foram avaliadas por meio do 
questionário.  Sobre visita a entidades, a conselheira Rebeca informou que 
na próxima reunião apresentará o resultado das visitas. Sobre Acessibilidade 
de vias públicas, conselheira Celigracia informou que a Comissão se reuniu 
e na próxima reunião a sra. Beatriz apresentará os resultados, tendo a co-
missão elaborado a ideia de que a acessibilidade da calçada do munícipe 
ou empresa seja motivo de desconto no IPTU. A seguir o conselheiro Patrick 
informou que verificou que os semáforos sonoros não estão funcionando 
adequadamente, o que foi alvo inclusive de reportagem. A secretaria deverá 
fazer ofício ao setor competente.  Os conselheiros João Neto e Patrick, fica-
ram responsáveis por entrar em contato com o Sr. Rodrigo antes que o ofício 
ao Ministério Publico seja despachado. Nada mais havendo a tratar, reunião 
foi encerrada as 10h53 e a ata foi lavrada por mim, Josana Souza Carlos, na 
qualidade de Secretária interina que será assinada por todos os presentes 
acima nominados e referenciados.
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LEIS

I PROCESSO SELETIVO 2019
EDITAL DE INSCRIÇÃO

A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situada 
à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Avaré – Estado de São Paulo, 
torna público que estarão abertas as inscrições para o I Processo Se-
letivo 2019, no período de 16 de outubro a 13 de novembro de 2018.
O Processo Seletivo 2019 será realizado de conformidade com as 
normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96 e no Regimento Escolar.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 16 de outubro a 13 de novembro 
de 2018.
2. LOCAL: Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de 
Avaré  
3. ENDEREÇO:  Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163 – Avaré – SP
Cep 18700 – 902 – Avaré – SP – Fone (0XX14) 3711 1828
e-mail: secretaria@frea.edu.br      
4. HORÁRIO:    das   7h30 às 21h30
5. CURSOS E VAGAS
CURSOS     PERÍODO VAGAS
Letras    Noturno 100
Pedagogia    Diurno 50
Pedagogia   Noturno  120
Artes    Noturno 50
História    Noturno 70
Ciências Biológicas   Noturno 100
Matemática   Noturno 100
Química    Noturno 50
Educação Física (Licenciatura)  Noturno 140
Educação Física (Bacharelado) Noturno 140

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
Ficha de inscrição
7. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais)
8. DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Dia 18 de novembro de 2018 – 13h00 
FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré – Praça Pref. 
Romeu Bretas, 163 – Avaré - SP
O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45
O candidato deverá apresentar no dia da prova documento com foto.
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no I Processo Seletivo, dentro do nú-
mero de vagas oferecidas, terão dos dias 21 de novembro a 11 de 
dezembro de 2018, para efetivarem a matrícula.
Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas nos 
quadros de avisos da Fundação Regional Educacional de Avaré e 
informações pelo telefone: (14) 3711.1828
Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para o 
período letivo imediatamente subsequente à sua realização, não 
sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos por 
prazo superior ao do referido período letivo.
Se o candidato ou seu responsável desistir da matrícula, ou can-
celá-la, após paga a primeira parcela e antes do início do semestre 
letivo, ser-lhe-á devolvido o montante equivalente a 80% (oitenta 
por cento) do valor pago, destinando-se o valor retido à compensa-
ção de custos operacionais.
Os cursos funcionarão com um número mínimo de 25 (vinte e cin-
co alunos). Um número inferior a este inviabiliza e impossibilita o 
funcionamento do curso.
OBS: O Edital na íntegra, encontra-se afixado no quadro de avisos 
da Fundação Regional Educacional de Avaré.
Avaré, 11 de outubro de 2018.

Profa. MSc. Dinamene Gomes Godinho Santos
Diretora Pedagógica

Lei nº 2.247, de 09 de Outubro de 2018
Altera o artigo 4º da Lei 1338 de 30/03/2010 para inclusão da 

SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABANDONO E MAUS 
TRATOS DE ANIMAIS, na primeira semana do mês de outubro.

                                      
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward (Projeto de Lei nº 96/2018)

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 Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Poderá incluir no Art. 4º da Lei Municipal nº 1338/2010, 
a Semana Municipal de Combate ao Abandono e maus tratos de 
animais, na primeira semana do mês de outubro.
Art. 2º - A Semana de Combate ao Abandono e maus tratos de ani-
mais tem como objetivo conscientizar a população de que o aban-
dono e maus tratos de animais é crime e a prevenção do abandono 
e maus tratos de animais na Estância Turística de Avaré tem como 
finalidade ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao 
abandono e maus tratos de animais, por meio de ações integradas 
envolvendo toda população, órgãos públicos e organizações que 
atuam na área.
Art. 3º - O Poder Executivo poderá realizar Campanhas e pales-
tras na cidade com a participação das Ong’s protetoras de animais, 
Amor de Quatro Patas, Clínicas Veterinárias, Abrigo Piccolina, As-
sociação Protetoras de animais e munícipes envolvidos com ani-
mais, em defesa da proteção dos mesmos.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário.
Art. 5 º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de Outubro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.246, de 09 de Outubro de 2018
Altera o Artigo 1º da Lei nº 2.231 de 04 de Setembro de 2018 e dá 

outras providências.
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 97/2018)
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 Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – Fica alterado o Artigo 1º da Lei nº 2.231 de 04 de Setem-
bro de 2018, que passa a vigorar da seguinte maneira:
Artigo 1º – .........................................................................

Artigo 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de Outubro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.245, de 09 de Outubro de 2018
Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servidores e 

empregados públicos municipais instituído pelo artigo 1º da Lei nº 
1696, de 25 de junho de 2013 e adota outras providências.

                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 82/2018)
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 Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º – O valor do vale alimentação dos servidores e empregados 
públicos municipais, em atividades no Município da Estância Turís-
tica de Avaré instituído pelo artigo 1º da Lei nº 1696, de 25 de junho 
de 2013, passa a ser de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de Setembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de Outubro de 
2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Anexo Edital de Convocação nº. 022 de 10 de setembro de 2018CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

Edital de Convocação nº. 022 de 10 de outubro de 2018.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, nos ter-
mos do Decreto nº. 5134 de 11 de abril de 2018, CONVOCA os 
seus agentes públicos ocupantes de cargo, função ou emprego 
público, independentemente de estarem afastados, licenciados ou 
cedidos com ou sem ônus, a qualquer órgão da União, do Estado 
ou de outros Municípios, ou ainda em férias ou licença prêmio; os 
Secretários Municipais, os aposentados e pensionistas que rece-
bam seus proventos dos Cofres da Administração Direta; o pessoal 
admitido por tempo determinado, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal; e conselheiros tutelares, abaixo relacionados 
para participarem do Recadastramento Funcional.
Os convocados deverão comparecer no Paço Municipal situado à 
Praça Juca Novaes, 1169, Centro, na sala da Controladoria do Mu-
nicípio, na data e horário abaixo indicados.
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continua na página 13

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 carne bovina, peito de 
frango, luvas cirúrgicas, fraldas descartáveis, coletor de materiais 
perfuro cortantes, cestas básicas, material elétrico, lâmpadas e sa-
cos de lixos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender os diversos setores dessa municipalidade.
Fornecedor: Delta Distribuidora Comercial Ltda
Empenho(s): 16539, 2040/2017, 861, 2197, 2194, 2195, 3392, 
3791, 5324, 5652, 7922, 9718/2018
Valor: R$ 265.144,57
Avaré, 12 de Outubro 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 jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de fornecimento de concreto, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para conservação de vias públicas.
Fornecedor: Freitas Itai Concreto Ltda
Empenho(s): 10994, 11384, 11385, 11386/2018
Valor: R$ 20.787,60
Avaré, 12 de Outubro 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 manutenção dos serviços de transporte, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: J.C. Trinca Peças ME
Empenho(s): 12931, 12932, 12933/2018
Valor: R$ 44.317,50
Avaré, 12 de Outubro 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 conserto da incubadora de transporte, tal quebra de ordem cro-
nológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda
Empenho(s): 9023, 9024/2018
Valor: R$ 11.058,89
Avaré, 12 de Outubro 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 passes de transporte coletivo e fretamento diária de 
03 veículos tipo ônibus para viagens entre Avaré e Botucatu (UNESP), tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender os alunos 
que se enquadram nas instituições de ensino conforme Lei nº2.171 de 06 
de fevereiro de 2018 e a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.
Empenho(s): 3575, 4242/2018
Valor: R$ 136.207,30
Avaré, 12 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de caixa plástica organizadora, 
ventilador, pallets, central de PABX, telefone headset, arquivo de 
aço, macaco hidráulico, máquina de furar com martelete perfura-
dor e rompedor, suprimentos de informática, armários roupeiros de 
aço, barras de ferro, telefone sem fio, garrafa térmica, ventiladores 
de parede e eletrodomésticos para cozinha, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender os diversos setores 
dessa municipalidade.
Fornecedor: Sabic Comércio e Serviços Eireli
Empenho(s): 4358, 3175, 4357, 6639, 6896/2017, 3962, 3961, 
6023, 6022, 7337, 7757, 7943, 7912, 10624/2018.
Valor: R$ 16.099,70
Avaré, 12 de Outubro 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): 446/2018
Valor: R$ 28.789,00
Avaré, 12 de Outubro 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 serviços médicos de especialidade em 
cardiologia e ginecologia, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: A.C.P Centro Ginecológico Ltda
Empenho(s): 6084/2018
Valor: R$ 2.500,00
Avaré, 12 de Outubro 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 fornecimento de hortifrutis, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para manutenção do C.S.U-
-Centro Social Urbano.
Fornecedor: Joice Ariana Schimidt 
Empenho(s): 12585/2018
Valor: R$ 303,75
Avaré, 12 de Outubro 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 serviços médico de especialidade em 
cardiologia e ginecologia, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: M.Y.K Clínica Médica LTDA
Empenho(s): 6083/2018
Valor: R$ 2.500,00
Avaré, 12 de Outubro 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 se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde.
Fornecedor: Novasul Comércio de Produtos Hospitalares LTDA ME 
Empenho(s): 5372, 9095/2018
Valor: R$ 31.753,80
Avaré, 12 de Outubro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito 

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 013/18 – PROCESSO Nº. 478/18

Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras Oficiais para ar-
recadação de tributos e demais receitas municipais, conforme edital.
Data de Encerramento: 20 de novembro de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 20 de novembro 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 Estân-
cia Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 019/18 – PROCESSO Nº. 476/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para exe-
cução da construção da arena de eventos no Parque de Exposi-
ções Dr. Fernando Cruz Pimentel, conforme edital.
Data de Encerramento: 19 de novembro de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de novembro 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 Estân-
cia Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 020/18 – PROCESSO Nº. 477/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para o forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para 
execução da construção da sanitarios acessíveis na Praça CAIC, 
conforme edital.
Data de Encerramento: 14 de novembro de 2018 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de novembro 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 Estân-
cia Turística de Avaré, 11 de outubro de 2.018 – Érica Marin Henrique 
– Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 168/18 – PROCESSO Nº. 475/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de sonda para 
cateterismo intermitente limpo
Recebimento das Propostas: 26 de Outubro de 2.018 das 10 horas 
até 07 de Novembro de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 07 de Novembro de 2.018 das 08h30min 
às 09h30min
Início da Sessão:07 de Novembro 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 – Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 10 de Outubro de 2.018 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 169/18 – PROCESSO Nº. 479/18
Objeto: Aquisição d tubo de aço carbono – Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 17 de Outubro de 2.018 das 10 horas 
até 26 de Outubro de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 26 de Outubro de 2.018 das 08h30min às 
09h30min
Início da Sessão: 26 de Outubro 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 – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 10 de Outubro de 2.018 – 
Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

LICITAÇÃO

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: Termino da construção da Unidade de 
Pronto Atendimento UPA 24 horas – Porte III.
Fornecedor : MATSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Empenho(s) : 6081/2.018
Valor : R$ 170.850,88
Avaré, 11 de outubro de 2.018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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ESPORTES 

Para Interligas do 
interior Sub-15

Com apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (SEME), a Estância 
Turística de Avaré recebe, pela primeira 
vez, a Copa da Federação Paulista de 
Basketball (FBP) para as interligas do 

Em Belo Horizonte/MG
A equipe de Karatê da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer (SEME) 
viaja no próximo dia 16 para a disputa 
da etapa final do Campeonato Brasi-
leiro, organizado pela Confederação 
Brasileira de Karatê (CBK), em Belo 
Horizonte, capital de Minas Gerais.

A competição acontecerá entre os 
dias 16 e 21 de outubro, no Estádio 
Jornalista Felipe Drummond (Minei-
rinho), em BH, onde uma delegação 
composta por seis caratecas repre-
sentará Avaré.

 

 
 

Inscrições gratuitas 
A Secretaria Municipal de Esporte 

e Lazer (SEME), em conjunto com o 
Xadrez Avareense, realizará nos dias 
4, 11, 15 e 18 de novembro o Cam-
peonato Avareense de Xadrez Clássi-
co. Como premiação será dado aos 
enxadristas troféus para os três pri-
meiros colocados e medalhas para o 
quarto e quinto colocados. 

As partidas da 4ª rodada do tor-
neio serão realizadas no Instituto 

Avaré recebe Copa da
Federação Paulista de Basketball

interior paulista da categoria Sub-15. 
A cidade sediará as competições 

da semifinal durante os dias 26, 27 e 
28 de outubro, sendo que no dia 26 
haverá os primeiros jogos entre Fran-
ca x Sociedade Hípica de Campinas, 
às 18h, e às 19h30 entre o time de 
Avaré x América, no Ginásio Munici-
pal Tico do Manolo.

Campeonato Avareense 
de Xadrez Clássico 
acontece em novembro 

Federal de São Paulo (IFSP) Campus 
Avaré, enquanto as demais rodadas 
terão lugar na Escola Estadual Matil-
de Vieira.

São gratuitas as inscrições para o 
campeonato, podendo ser efetuadas 
através do site www.xadrezavareense.
com.br ou presencialmente aos sába-
dos, das 14h30 às 17h na Escola Ma-
tilde Vieira ou na sede da Secretaria 
Municipal de Esportes, que atende 
no Ginásio Municipal Kim Negrão, 
nos dias úteis, das 8h às 17h.

 

Karatê da SEME vai à final 
do Campeonato Brasileiro
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GESTÃO

A Secretaria Municipal de Planejamento da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré deu início ao 
projeto de urbanismo, visando anexar nova área a 
zona urbana do município. Os projetos de mobi-
lidade, edifi cações e equipamentos públicos que 
deverão ser construídos na área estão em fase fi nal.

A ÁREA
Em uma área com cerca de 1,6 milhão de me-

tros quadrados, a Prefeitura pretende implantar um 
programa de lotes sociais destinados às famílias 
que tenham interesse em construir a casa própria, 
seguindo regras previamente estabelecidas. No 
mesmo sentido, o município poderá repassar uma 
segunda parte do espaço para a iniciativa privada 
construir imóveis voltados também às famílias de 
menor poder aquisitivo, mas que tenham condi-
ções de fi nanciar a compra através de programas 
do governo federal como o “Minha Casa, Minha 
Vida”.

Para fomentar a instalação de empresas de pe-
queno e médio porte em prédios com maior estru-
tura, a Prefeitura vai criar, no local, o Distrito Micro 
Industrial, direcionado a expansão destas empre-
sas. A construção de um novo cemitério municipal 
também está nos planos.

Adquirida por meio de decisão judicial que re-
putou vaga a herança do antigo proprietário que 
não deixou herdeiros nem indicou benefi ciários 
por meio de testamento, a área custará aos cofres 
municipais menos de um quinto de seu valor de 
mercado. Recai sobre o bem, dívidas contraídas 
pelo ex-proprietário com uma clínica médica e 
um fornecedor. De acordo com a decisão judicial, 
a Prefeitura de Avaré pagará o saldo devedor aos 
credores de acordo com um cronograma estabele-
cido pelo juiz, liquidando o processo. Os credores 
recorreram da decisão ao Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo.

Prefeitura inicia projeto de urbanismo 
para implantação de nova área 
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EVENTO

Realizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade

A Prefeitura de Avaré, por meio 
do Fundo Social de Solidariedade, 
vai promover nesta sexta-feira, 12, a 
festa em comemoração ao Dia das 

Festa das Crianças será
comemorada na Concha Acústica

Crianças. O evento, que é totalmente 
gratuito, será realizado na Praça Pre-
feito Romeu Bretas, no entorno da 
Concha Acústica, das 13h às 17h. 

A festa vai contar com praça de 
alimentação, que terá doces, lanches 
e sucos naturais. Outra novidade se-
rão os famosos brinquedos infláveis, 

além da diversidade de jogos, ginca-
nas, diferentes danças, entre outras 
atividades que vão animar os peque-
nos. 

Segundo os organizadores, no lo-
cal terá monitores, responsáveis pelo 
acompanhamento da garotada; am-
bulâncias de plantão, caso haja algu-

ma situação de emergência e haverá 
a instalação de banheiros químicos 
para uso do público.

No ano de 2017, segundo levan-
tamento, o evento atraiu cerca de dez 
mil pessoas e contou com a partici-
pação de servidores municipais e de 
voluntariados. 
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Vai começar o projeto “Cultura no Horto”
CULTURA

Neste domingo, 14, 
a partir das 13h

A Secretaria Municipal da Cultura dará no início 
na tarde do próximo domingo, 14, ao projeto “Cul-
tura no Horto”. A proposta é envolver diferentes 
segmentos artísticos para horas de lazer e entrete-
nimento na reserva florestal.

A primeira edição do projeto, que começa a 
partir das 13 horas, contará com apresentação mu-
sical do cantor Flávio Thempo. 

Outra atração bastante aguardada é a Ban-
da Marcial Municipal, que se apresentou pela 
primeira vez no desfile festivo do aniversário 
da cidade, sob a regência do maestro João Rú-
bio de Arruda.

Também haverá a oficina de Slackline, uma feira 
de doação de livros, mostra de artes plásticas, além 
da apresentação de dança. 

Por sua vez, os colecionadores que integram 
a Associação Avaré de Antigomobilismo (Aavant) 
também confirmaram presença junto de seus au-
tomóveis raros.

O Fundo Social de Solidariedade recebeu, 
na última sexta-feira, 5, a doação de diversos 
livros feita pela diretoria da Escola Técnica Esta-
dual (ETEC) Professor Fausto Mazzola. 

Cerca de 3.100 exemplares com títulos das 
diversas áreas acadêmicas, dentre as quais 
biologia, arte, matemática, filosofia, geografia, 
inglês, história, português, química, física e so-
ciologia, ficarão, por enquanto, disponíveis no 
Fundo Social de Solidariedade. Aos interessa-
dos em conhecer o acervo, o órgão atende na 
Rua Rio Grande do Sul, 1842. 

SOCIAL

ETEC faz doação de 
livros ao Fundo Social

Na última sexta-feira, 5, um grupo de alunos da 
EMEB Duilio Gambini participou das atividades na 
Escola da Polícia Militar (PM), situada no 53º Bata-
lhão da PM de Avaré, a fim de obter noções sobre 
cidadania e civismo. 

No local, os estudantes aprenderam como fa-
zer o hasteamento da bandeira do Brasil, cantaram 
o Hino Nacional, conheceram de perto como é o 
funcionamento da estrutura da Polícia Militar. 

Coordenaram as atividades o sargentos Rafael 
e Mirian, que contaram com apoio da seção de 
Relações Públicas da BPM. A Escola da PM é um 
projeto desenvolvido em parceria da Secretaria 
Municipal da Educação.

EDUCAÇÃO 

Alunos da EMEB Duílio Gambini 
participam da Escola da PM
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 152/18 – PROCESSO Nº. 464/18

Objeto: Contratação de empresa para locação de enfeites de natal.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de outubro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 153/18 – PROCESSO Nº. 465/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para realização da Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Data de Encerramento: 25 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de outubro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/18 – PROCESSO Nº. 466/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de bobi-
nas para relógio de ponto.
Data de Encerramento: 26 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de outubro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 155/18 – PROCESSO Nº. 467/18
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa especializada para prestação de serviços de brigadistas e 
vigilantes/seguranças desarmados para eventos e projetos de toda 
a municipalidade.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de outubro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/18 – PROCESSO Nº. 468/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de leite 
em pó para Creches e Escolas.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de outubro 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, 10 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 157/18 – PROCESSO Nº. 469/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para realização de laudos online de eletroencefalograma.
Data de Encerramento: 06 de novembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de novembro 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, 10 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 158/18 – PROCESSO Nº. 470/18
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ar-
tefatos de concreto para uso na conservação de vias públicas e 
estradas vicinais.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 de outubro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 159/18 – PROCESSO Nº. 471/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de cam-
pímetro para o CER II.
Data de Encerramento: 31 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 31 de outubro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 160/18 – PROCESSO Nº. 472/18
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos 
e graxas para veículos da frota municipal.
Data de Encerramento: 05 de novembro de 2.018 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de novembro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 161/18 – PROCESSO Nº. 473/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de serralheria e marcenaria.
Data de Encerramento: 05 de novembro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de novembro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/18
PROCESSO Nº. 408/18

Objeto: Aquisição de insulfilm para o Almoxarifado da Saúde
Data de Encerramento: 06 de novembro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de novembro 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, 11 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/18
PROCESSO Nº. 430/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mar-
mitas para o SAMU, CAPS, Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
Data de Encerramento: 29 de outubro de 2.018 das 14h30min às 
15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de outubro 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, 10 de outubro de 2.018 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 158/18 – PROCESSO N° 452/18

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências re-
ferente ao Pregão em epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FÁTIMA 
FRAGOSO, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA a rerratificação do edital em epígrafe, nos termos a 
serem conferidos nos sites: www.avare.sp.gov.br e www.bllcom-
pras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se:
Recebimento das Propostas: 15/10/2018 das 10 horas até 24/10/18 
às 08 horas
Abertura das Propostas: 24/10/18 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 24/10/18 às 10h30min
Prefeitura da Estância Turística de Avaré,10 de Outubro de 2.018

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação e Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal da SE-
MADS da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA as empresas ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMEN-
TOS EIRELI – ME e DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 
– EPP, responsáveis pelo registro para eventual aquisição de feijão 
carioquinha para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos 
Municipais assistidos pela SEMADS, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 141/18 – Processo nº. 395/18. Homologado em: 25/09/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa TREND COMERCIAL – EIRELI – EPP, responsável pelo 
registro de preços para eventual aquisição de telefones para todas 
as unidades de saúde, relativa ao Pregão Eletrônico n° 145/18 – 
Processo n° 400/18. Homologado em: 09/10/2.018.

Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da 
Educação, Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de 
Serviços e Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI, responsável pelo registro de preços para eventual aquisi-
ção de leite em pó para a merenda escolar das escolas e creches 
da Rede Pública, servidores da garagem municipal, varrição e ou-
tros da Secretaria de Serviços, refeições dos internos dos equipa-
mentos municipais, relativo ao Pregão Eletrônico n° 152/18 – Pro-
cesso n° 422/18. Homologado em: 11/10/2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 132/18 – Processo nº. 409/18

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 132/18 às empresas 
R.J. BALDASSARI RUSSO ME (LOTE 01) e M. TEIXEIRA & TEI-
XEIRA LTDA ME (Lote 02), objetivando o registro de preços para 
manutenção preventiva e corretiva das viaturas do Corpo de Bom-
beiros de Avaré. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de 
outubro de 2.018 – Murilo Daniel da Silva – 1º Ten. PM do Corpo de 
Bombeiros de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 086/18 – Processo nº. 457/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, com valor total 
de R$ 20.740,80 (Vinte mil, setecentos e quarenta reais e oitenta 
centavos), objetivando o fornecimento emergencial de medica-
mento insulina para atender os pacientes de Mandado Judicial, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.018 – Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 033/18 – Processo nº. 435/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à ESTÚDIO L. A. FIL-
MAGENS E EVENTOS LTDA ME, no valor global de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais), objetivando a realização de show artístico musi-
cal da dupla YAGO E JULIANO, no dia 04 de dezembro de 2.018, 
na 50ª EMAPA, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de outubro de 2.018 
– Diego Beraldo – Secretário Municipal da Cultura da Estância Tu-
rística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 103/18 – Processo nº. 273/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
descartáveis para todas as Unidades de Saúde.
Valor Global: R$ 234.864,48 (duzentos e trinta e quatro mil, oito-
centos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 17/09/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/18 – Processo nº. 395/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI – ME 
(lote 01)
Valor Global: R$ 110.250,00 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta 
reais).
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP 
(lote 02)
Valor Global: R$ 34.737,50 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de feijão cario-
quinha para Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Muni-
cipais assistidos pela SEMADS.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 25/09/2018
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Modalidade: Pregão Eletrônico n° 145/18 – Processo n° 400/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: TREND COMERCIAL – EIRELI – EPP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de telefones 
para todas as unidades de saúde
Valor global: R$ 10.899,60 (Dez mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos),
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/10/2.018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 152/18 – Processo n° 422/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de leite em pó 
para a merenda escolar das escolas e creches da Rede Pública, 
servidores da garagem municipal, varrição e outros da Secretaria 
de Serviços, refeições dos internos dos equipamentos municipais
Valor global: R$ 632.387,00 (Seiscentos e trinta e dois mil, trezen-
tos e oitenta e sete reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 11/10/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 086/18 – Processo nº. 457/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição emergencial de medicamento insulina para aten-
der os pacientes de Mandado Judicial, conforme solicitação da Se-
cretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 20.740,80 (Vinte mil, setecentos e quarenta reais 
e oitenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 08/10/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 033/18 – Processo nº. 435/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ESTÚDIO L. A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de show artístico 
musical da dupla YAGO E JULIANO, no dia 04 de dezembro de 
2.018, na 50ª EMAPA, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal da Cultura
Valor Global: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/10/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 132/18 – Processo nº. 409/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: R.J. BALDASSARI RUSSO ME
Objeto: Registro de Preços para manutenção preventiva e corretiva 
das viaturas do Corpo de Bombeiros de Avaré. (LOTE 01)
Valor: R$ 167.028,00 (cento e sessenta e sete mil, e vinte e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/10/2.018.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 132/18 – Processo nº. 409/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME
Objeto: Registro de Preços para manutenção preventiva e corretiva 
das viaturas do Corpo de Bombeiros de Avaré. (LOTE 02)
Valor: R$ 49.720,00 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/10/2.018.

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/18 – PROCESSO Nº 156/18(Con-
trato n° 158/18), fica aditado o valor total de R$ 7.000,00 (Sete mil 
reais), com a empresa V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IM-
PORTAÇÕES EIRELI ME, o que corresponde a aproximadamente 
18,42% (dezoito vírgula quarenta e dois por cento) do total do con-
trato, o que objetiva a contratação de empresa responsável pela 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos PABX SIEMENS HIPATH 3000 e sistemas de con-
trole de chamadas callcenter e sistemas de gravação de voz auto-
mático, ativos e passivos da rede de computadores local (LAN), link 
de internet (WAN) bem como a plataforma computacional hardware 
e software do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
Regional de Avaré/SP. Assinatura do Termo de Aditivo: 02/10/2.018.

TERMO DE ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO
Fica ALTERADO e SUPRIMIDO o Contrato n° 267/17, referente à 
TOMADA DE PREÇOS N° 002/17 – PROCESSO N° 259/17, que 
originou a contratação da empresa CONSTRUMABE CONSTRU-
TORA LTDA, para o fornecimento de materiais, máquinas, equipa-
mentos e mão de obra para execução da construção de um Centro 
de Convivência do Idoso – CCI, da seguinte forma:

1. Considerando a solicitação da Comunicação Interna n° 488684, 
fica alterado Piso vinílico para piso cerâmico.
2. Fica suprimido o valor de R$ 7.338,33 (Sete mil, trezentos e trinta 
e oito reais) do piso vinílico e rodapé e acrescido o valor de R$ 
4.513,92 (Quatro mil, quinhentos e treze reais e noventa e dois 
centavos) do piso cerâmico e rodapé, totalizando um valor de R$ 
2.824,41 (Dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e 
um centavos) a suprimir do valor do contrato, o que representa um 
percentual de 0,79%. Portanto, o novo valor contratual passa a ser 
R$ 356.546,14 (Trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e qua-
renta e seis reais e quatorze centavos).
Assinatura do Termo de Alteração e Supressão em: 09/10/2.018.

TERMO DE ANULAÇÃO
Fica ANULADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 007/18 – PROCESSO Nº. 074/18, ob-
jetivando a contratação de empresa para operação e manutenção 
do Aterro Sanitário Municipal, conforme preceitua a súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 09/10/2.018. Judé-
sio Borges – Secretário Municipal de Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré.
Fica ANULADO o Termo Aditivo nº 343/18, referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 143/15 – PROCESSO Nº. 420/15, cujo objeto é 
a contratação de empresa responsável pela prestação de serviço 
de cessão de licença de software de controle e gestão em saúde, 
desenvolvido em múltiplas plataformas de acordo com a necessi-
dade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU/ 192, 
conforme preceitua a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Anulado em: 28/09/2018. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal de Saúde.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 143/15 – PROCESSO N°420/15 (Contrato n° 
438/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTI-
CA LTDA ME, objetivando a contratação de empresa responsável 
pela prestação de serviço de cessão de licença de software de con-
trole e gestão em saúde, desenvolvimento em múltiplas plataforma 
de acordo com a necessidade do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU/192, com prorrogação do prazo até 28 de 
setembro de 2.019, no valor global de R$ 76.500,00 (Setenta e 
seis mil, quinhentos reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 133/17 – PROCESSO N° 365/17 (Contrato n° 412/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa M. R. F. CLÍNICA MÉDICA, FISIOTERAPIA E ODONTOLO-
GIA LTDA, objetivando a contratação de empresa responsável pela 
prestação de serviço de profissional médico, pessoa jurídica para 
o CEREST, para realização de serviços de atendimento a saúde 
do trabalhador conforme exigência da Portaria nº1.823 de 23 de 
agosto de 2.012, com prorrogação do prazo até 09 de outubro de 
2.019, no valor global de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais). 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 141/17 – PROCESSO N° 386/17 (Contrato n° 429/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME, objetivando 
a prestação de serviço de informática para a Secretaria Municipal 
da Educação, com prorrogação do prazo até 09 de novembro de 
2.019, no valor global de R$ 1.555.200,00 (Um milhão, quinhentos 
e cinquenta e cinco mil e duzentos reais). Josiane Aparecida Lopes 
de Medeiros – Secretária Municipal da Educação da Estância Tu-
rística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 144/18 – Processo n° 399/18

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação da revogação do processo em epígrafe, no 
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré publicado em 
28/09/2.018 e Diário Oficial publicado em 29/09/2.018, motivo pelo 
qual os atos praticados por este setor deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.
Agora se leia:
Abelardo Ferreira Mendes  – Secretário Municipal de Serviços.
Ficam ratificados os demais atos da publicação.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE a Ata de Registro de Preço n° 
084/18, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/18 – PROCES-
SO Nº 077/18, que originou a contratação da empresa ATACADÃO 
LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI ME., para a eventual aquisição 
de gêneros alimentícios(estocáveis, biscoitos, pernil, salsicha e ovos) 
para a merenda escolar e refeições dos internos dos equipamentos 
municipais, Secretaria Municipal de Serviços, Gabinete do Prefeito 
e Secretaria Municipal de Educação, a presente rescisão tem fun-
damento legal no artigo 78, inciso XVII c/c artigo 79 inciso II, da Lei 
8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 27/09/2.018.

Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Lote 10 da Ata de Re-
gistro de Preços n° 154/18, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 035/18 – PROCESSO Nº 111/18, que originou a contratação 
da empresa JOSÉ HUMBERTO BOTERO – ME, para a registro 
de preços para eventual aquisição de soluções específicas para 
atender todas as Unidades de Saúde, de acordo com o artigo 79, 
inciso II da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 
01/10/2.018.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 153/18 – PROCESSO N° 423/18, que tem por objeto 
aquisição de tubo de aço carbono, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogada em: 10/10/2.018. Abelardo Ferreira Mendes 
– Secretário Municipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 091/18 – PROCESSO Nº. 283/18, objetivando o regis-
tro de preços para eventual aquisição futura de massa asfáltica 
fria, emulsão asfáltica, brita graduada simples, pedra britada 1 e 
pó de pedra, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
da em: 02/10/2018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Muni-
cipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 094/18 – PROCESSO Nº. 287/18, objetivando a aquisição 
de trator e roçadeira, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 03/10/2018. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário 
Municipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 134/18 – PROCESSO Nº. 427/18, objetivando a contra-
tação de empresa para instalação e a manutenção preventiva e 
corretiva em rádio comunicador do SAMU Regional de Avaré, con-
forme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Sú-
mula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 08/10/2018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

NOTIFICAÇÃO Nº 126/18
À Empresa CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI ME.

Referente à Tomada de Preço n° 001/15 – Processo n° 013/15
Considerando a Comunicação Interna nº478914, enviada pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes, onde solicita 
que a empresa supracitada realize reparos para a contenção de 
grande vazamento em condutores.
Diante do exposto, fica a empresa CONSTRUART CONSTRU-
ÇÕES EIRELI ME, notificada para que, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, regularize a situação supracitada, referente ao processo em 
epígrafe, sob pena das medidas cabíveis previstas em contrato.
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Decreto nº 5.305, de 05 de Outubro de 2018
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo nas EMEBs, CEIs 

e Secretaria Municipal de Educação, no dia 15 de outubro de 
2018.).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º- Fica declarado Ponto Facultativo nas EMEBs, CEIs e Se-
cretaria Municipal de Educação de Avaré, o dia 15 de Outubro de 
2018, em razão ao Dia do Professor.
Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de Outubro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Aviso de percurso
de corrida

O Departamento Municipal de Trân-
sito avisa ao público que, no próximo 
domingo, 14 de outubro de 2018, será 
realizada a 3ª edição da Corrida do 53º 
Batalhão da PM, das 8h ao meio-dia. A 
largada e a chegada dessa prova terão 
lugar em frente à sede do Batalhão, na 
Rua Domiciano Santana, nº 98. O per-
curso da corrida será de 8 km e de 16 
km, além da caminhada de 3 km. Confi-
ra o roteiro completo na imagem. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - OUTUBRO DE 2018.

CÓD                           NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno ALTA Medico  Assistente CRM

1 4556 ABNER BUENO DA SILVA 23/8/2018 ***** ***** Dr. Gabriel F. Pioli de Freitas 176.331

2 7992 ADRIANA CELIA GOMES LUCIO 16/8/2018 1/10/2018 1/11/2018 Dr. João Evangelista de Vasconcelos 63.410

3 9097 ADRIANA CRISTINA FERNANDES 1/8/2018 16/8/2018 6/12/2018 Dr. Juan Ricardo Fujii 150.228

4 2028 ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA 12/9/2018 12/9/2018 1/11/2018 Dr. Renato Ishiguro Aoki 97.085

5 8875 ANDERSON DE SA GOMES 26/7/2017 17/9/2018 18/10/2018 Dr. Célio M. Ribeiro .F° 48981

6 3012 ANABEL DADARIO 4/9/2018 17/9/2018 18/10/2018 Dr. Paulo Aparecido Dalcim 62930

7 8189 ANA CAROLINA DA CUNHA 3/10/2017 18/7/2018 15/10/2018 Dr. Kátia R. Naim Saliba 81.256

8 3557 ANA CARLA NAVARRO PAULINO 20/7/2017 13/9/2018 4/10/2018 ALTA Dr. Mauro R. Leme  Silva Jr 131.117

9 927 ANA MARCIA CALIJURI 1/8/2018 15/8/2018 15/10/2018 Dr. João Rogério A. Noronha 146.691

10 4145 ANTONIO CORREIA DE SOUZA 3/8/2018 16/8/2018 19/11/2018 Dr. Minoru Alessandro Sakata 109.345

11 6745 BEATRIZ AUXILIADORA DE OLIVEIRA 21/9/2018 1/10/2018 8/11/2018 Dr. Cassiano Salgado 116.503

12 3076 BENEDITO APARECIDO DA SILVA 26/5/2016 20/8/2018 19/11/2018 Drª.Pamela C.B.A. Silva 176506

13 1685 BENEDITO PEDRO BREZER 19/10/2016 9/5/2018 12/9/2018 Dr.Vanessa Caldeira Pereira 143.655

14 4124 BENEDITO VIEIRA PINTO 19/9/2018 4/10/2018 17/1/2019 Dr. Paulo Roberto Ismael Lut 24.162

15 7443 BENIGNA APARECIDA LEITE 27/9/2018 8/10/2018 8/11/2018 Dr. João Rogério A. Noronha 146.691

16 4123 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 15/9/2018 20/9/2018 11/10/2018 ALTA Dr. Walter Guimaraes Meira Filho 169.419

17 1468 CIRCE LEME VAZ 14/11/2015 20/3/2018 19/4/2018 Dr. Miguel A. F. Paulicci 19770

18 965 CLEONICE ALVES DE ARAUJO 19/10/2016 17/5/2018 15/10/2018 Dr.Vanessa Vieira 138.217

19 9190 DAMARIS EUGENIA DINA 21/8/2018 20/8/2018 8/10/2018 ALTA Dr. Frederico Lut Zink 139.964

20 4911 DANILA PAULA DA SILVA GONÇALVES 25/9/2018 15/10/2018 ***** Dr. Edivaldo Nunes da Silva 101.412

21 1644 DEBORA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS (1º CARGO) 11/8/2018 20/9/2018 19/11/2018 Dr. Mauro Leme 131.117

22 3086 DEBORA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS (2º CARGO) 11/8/2018 20/9/2018 19/11/2018 Dr. Mauro Leme 131.117

23 9262 DICLEA DELL ANHOL LEÃO 20/6/2017 10/9/2018 10/12/2018 Dr. Fernando Koenig 187.123

24 5641 DOMINGOS FERNANDO BRAZ 17/6/2017 6/8/2018 8/10/2018 ALTA Drª Vanessa Vieira 138.217

25 1233 ELIANA PEREIRA RODRIGUES 1/2/2018 3/9/2018 5/11/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

26 1803 ERMINIO OSORIO PINTO FILHO 1/8/2018 13/8/2018 19/11/2018 Dr. Vicente Jose Schiavão 46.404

27 668 ESMERALDO DE OLIVEIRA 19/7/2016 5/7/2018 5/11/2018 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121.970

28 1350 EULALIA RODRIGUES ALVES 3/8/2018 16/8/2018 5/11/2018 Dr. Minoru Alessandro Sakata 109.345

29 1168 EZEQUIEL PEREIRA SOARES 9/8/2016 17/4/2018 18/7/2018 Dr.Helson Giraud 53.395

30 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA 23/10/2013 9/4/2018 11/10/2018 Drª.Marta B.C Gonçalves 33.029

31 7449 FLAVIA ALLINE ALVES COSTA DE OLIVEIRA 3/3/2013 16/7/2018 12/11/2018 Dr. Luiz Cesar Lopes 130.119

32 3262 GINEZIA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS CAMILO 1/2/2017 8/10/2018 11/2/2019 Dr.Helson Giraud 53.395

33 8381 GUILHERME SOARES PONTOAL 3/10/2018 3/12/2018 ******* Dr. Elton João N. Oliveira 153.294

34 9034 ISIS REGINA ROBERTO DE CASTILHO 22/8/2018 3/10/2018 5/10/2018 ALTA Dr. Paulo Dias Novaes Filho 47.747

34 9034 ISIS REGINA ROBERTO DE CASTILHO (PRORROGAÇÃO) 6/10/2018 15/10/2018 ***** Dr. Paulo Dias Novaes Filho 47.747

35 3812 JANE ELIZABETH WHITEHEAD 14/9/2017 5/9/2018 1/11/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

36 5953 JANICE DE PAULA MATOS DE MELLO 9/10/2018 15/10/2018 ****** Dr. Frederico Lut Zink 139.964

37 551 JOAQUIM JOÃO DA SILVA 14/11/2017 20/8/2018 14/1/2019 Dr.Vanessa Vieira 138.217

38 212 JOSÉ BENEDITO STATI 1/6/2018 6/8/2018 4/10/2018 ALTA Dr. Frederico Lut Zink 139.964

39 214 JOSÉ CARLOS ALVES 12/2/2016 19/2/2018 1/4/2018 Drª.Mara Félix Vasconcelos 150268

40 7422 JULIANA RIOS ROSSI 12/9/2018 12/9/2018 8/10/2018 ALTA Dr. João Evangelista de Vasconcelos 63.410

41 4957 KATIA REGINA CORREA 1/2/2018 10/9/2018 10/12/2018 Drª Vanessa Vieira 138.217

42 1851 LEANDRO REDERSON COLELLA 1/6/2018 20/8/2018 19/11/2018 Dr. Wagner Garci Sanchez 71.246

43 7404 LUCIANA APARECIDA GROSSSKOFFE MENDES 1/8/2018 8/10/2018 8/11/2018 Dr. Vinicius V. Minossi 149.501

44 4703 LUIZ EDUARDO  DE MORAES 14/7/2016 6/8/2018 3/12/2018 Dr.Fernando B. Giannasi 135.560

45 824 LUZIA HELENA DA SILVA 1/8/2018 8/8/2018 11/10/2018 Dr. Mauro Leme 131.117

46 943 MARCIA REGINA CORONEL 1/8/2018 15/8/2018 15/10/2018 Dr. João Rogério A. Noronha 146.691

47 8503 MARIA FUMIKO HIRAY 5/9/2017 17/9/2018 10/12/2018 DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345

48 3042 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 1/4/2017 6/8/2018 3/12/2018 DRªSuzel Nardinelli 53.621

49 3618 MARIA CELIA DA SILVA SALOMÃO 6/9/2016 11/7/2018 12/11/2018 Dr.Bernardo Nakasono 161.320

50 916 MARIA CRISTINA DE MOURA 1/6/2018 19/9/2018 18/10/2018 Dr. Ludney Roberto Campedelli 13.900

51 9248 MARIA HELENA DE ALMEIDA MELLO 1/7/2018 13/9/2018 10/12/2018 Dr. Luiz Fernando Domingues Ladeira 22.782

52 7467 MARIA HELENA DE ALMEIDA ORLANDINI 15/2/2018 4/10/2018 3/12/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

53 6660 MARIA ISABEL ROSSINI TRIDAPALI 19/9/2018 1/10/2018 6/12/2018 Dr. Gustavo D. Amadera 117.682

54 8796 MARIA JULIA LEITE DOS SANTOS 21/9/2018 4/10/2018 5/10/2018 ALTA Dr. Paulo Aparecido Dalcim 62.930

55 1647 MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS (1°Cargo) 6/9/2016 16/8/2018 6/12/2018 Drª.Juliana  Akita 169.205

56 7649 MARIA LUIZA SOARES BRANDI ORNELLAS (2°Cargo) 6/9/2016 16/8/2018 6/12/2018 Drª.Juliana  Akita 169.205

57 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO 6/10/2015 20/8/2018 6/12/2018 Dr. Ana Paula Dalcim 108.833

58 8679 MARIANA CRISTINA MACHADO GOMYDE 14/8/2018 17/9/2018 10/12/2018 Dr. Vanessa Caldeira Pereira 143.655

59 6946 MARLENE APARECIDA MIRANDA 6/12/2017 20/8/2018 18/10/2018 Dr. Ricardo Colenci 151.394

60 7373 MARLI APARECIDA CRUZ 1/8/2018 6/8/2018 5/11/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

61 5282 MATHIAS DE ALICE 16/9/2018 1/10/2018 1/10/2018 ALTA Dr. Mauro Leme 131.117

62 4286 MIGUEL DE OLIVEIRA PINTO 1/6/2018 16/8/2018 19/11/2018 Dr. Rafael Feiz Nardinelli 125.670

63 646 MIRIAN LEITE PINTO 24/11/2017 17/9/2018 10/12/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

64 4097 NALI KHAIRALLAH 1/8/2018 11/10/2018 3/12/2018 Dr. Frederico Lut Zink 139.964

65 1203 ORANI DONIZETI DE LIMA 1/3/2017 17/9/2018 3/10/2018 ALTA Dr.Luciano O. J. de Souza 96.806

66 4330 PATRICIA APARECIDA LUTFI SOARES 15/9/2017 4/6/2018 3/12/2018 DR. Lucila Barbosa 75.611

67 7448 PATRICIA MUNIZ PEREIRA 4/10/2018 10/10/2018 22/10/2018 ALTA Drª Maria Vitoria C. V. Scatimburgo 189.470

68 7543 PATRICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA 7/3/2018 19/3/2018 ****** Dr. Luiz Antonio Blasioli 29.311

69 7712 PAULO DIAS PANCCIONI 18/8/2017 20/9/2018 17/1/2019 DR.Irineu Cardoso dos Santos 52.462

70 1136 REGINA ALTAFINI BATISTA 19/9/2018 24/9/2018 18/10/2018 Dr. Helson Giraud 53.395

71 7412 REGINA MARIA ROCHA 22/11/2017 11/10/2018 10/12/2018 Dr. Yasmin Stehling 156.414

72 8194 REGINA CELIA LEME DA CUNHA 2/3/2017 10/9/2018 10/1/2019 Dr.Helio Fragoso 60.457

73 1478 ROMEU MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 18/9/2018 19/9/2018 19/10/2018 Dr. João Rogerio A. Noronha 146.691

74 5364 ROSANA GORETTE DE OLIVEIRA 25/9/2018 3/10/2018 19/10/2018 ALTA Dr. Mauro Leme 131.117

75 6127 ROSANGELA RAIMUNDA VICENTE 29/8/2018 12/9/2018 12/9/2018 ALTA Drª Yasmin Stehling 156.414

75 6127 ROSANGELA RAIMUNDA VICENTE (PRORROGAÇÃO) 13/9/2018 11/10/2018 ****** Drª Yasmin Stehling 156.414

76 8236 ROSIANE DE FREITAS MONTICELLI ENCARNAÇÃO 22/8/2018 3/9/2018 18/10/2018 Dr. Luiz Fernando Domingues Ladeira 22.782

77 5324 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA 1/8/2018 20/9/2018 10/10/2018 ALTA Dr. Frederico Lut Zink 139.964

78 7825 SANDRA REGINA BEXIGA GIANETTI 25/9/2018 1/10/2018 12/11/2018 Dr. Marcio Viveiros 80.236

79 8565 SANDRA ROSA MACIEL BELEI (1º CARGO) 17/8/2018 5/9/2018 ***** Dr. Cândido Ademar Venezian 37.424

80 9403 SANDRA ROSA MACIEL BELEI (2º CARGO) 17/8/2018 5/9/2018 ***** Dr. Cândido Ademar Venezian 37.424

81 3765 SORAYA  MARIA CONCEIÇÃO 14/7/2016 18/7/2018 31/10/2018 ALTA Dr.Cassiano Salgado 116.503

82 1277 SUELI APARECIDA CUSTODIO 1/8/2018 6/8/2018 8/10/2018 Dr. Danilo Nery 178.539

83 1301 SUELI DE SOUZA CARVALHO 7/8/2018 17/9/2018 15/10/2018 Dr. Miguel A. F. Paulicci 19.770

84 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/4/2016 1/10/2018 1/4/2019 Dr. Fernando Coronet G. da Rocha 48.889

85 9224 VANESSA DOS SANTOS VIEIRA 14/9/2018 19/9/2018 15/10/2018 Dr. João Alberto Carneiro Gonçalves 148.230

86 6940 VANIA APARECIDA RIBEIRO LEAL 1/9/2018 5/9/2018 3/12/2018 Drª Kamila Gomes Alba 186.303

87 8060 VANIA BORTOLOTE DE CAMPOS 5/9/2018 19/9/2018 18/10/2018 Dr. João Rogério A. Noronha 146.691

88 728 VERA LUCIA NILSON DOS SANTOS 1/8/2018 6/8/2018 6/12/2018 Dr. Ana Lucia Coradazzi 87.242

89 8121 VERA LUCIA PEREIRA ALENCAR 18/4/2012 20/8/2018 14/1/2019 Dr.Helson Giraud 53.395

90 9094 YOHANNA RIGH MAENAKA 29/9/2017 1/10/2018 3/12/2018 Dr. Mariana Barros Marcondes 156.968

VAGAS DE EMPREGO
PAT - AVARÉ

ADMINISTRADOR DE FAZENDA - 01
AUXILIAR DE COBRANÇA - 01
COBRADOR EXTERNO - 01
CONSULTOR DE VENDAS - 01
ENCARREGADO DE COLHEITA  - 01
FONOAUDIÓLOGO ( RECÉM FORMADO ) -01
INSPETOR DE QUALIDADE TÊXTIL (REVISOR 
OU COSTUREIRO)- 01
INSTALADOR DE ALARMES RESIDENCIAIS - 01
INSTALADOR E REPARADOR DE TELEFONES 
PÚBLICOS - 01
MAÎTRE - 01
MESTRE DE OBRAS - 01
OPERADOR DE GUINDASTE 60  TONELADAS  -01
OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA 
DE LARANJA -01
OPERADOR DE NEGÓCIOS - 01
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL - 01
VENDEDOR PRACISTA - 01

VAGAS DE EMPREGO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
(PCD) - 01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) - 01

EMPREGADORES: É necessário o cadastro da 
empresa, ou pessoa física, no endereço eletrô-
nico maisemprego.mte.gov.br ou diretamente no 
PAT, para a colocação de vagas e processo se-
letivo. 
CANDITATOS: É necessário cadastrar-se no 
SISTEMA MAIS EMPREGO  ou WWW.EMPRE-
GABRASIL.MTE.GOV.BR através da internet ou 
junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Traba-
lhador). Você utilizará os seguintes documentos: 
PIS, NIT, PASEP, Bolsa família, Cartão Cidadão, 
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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SEBRAE/SP

Durante cinco dias, de 15 a 19 de outubro, os 
empreendedores e aqueles que estão pensando 
em abrir um negócio próprio terão uma semana 
inteira especialmente dedicada a eles. Com o tema 
“Rompa barreiras, pense fora da caixa, supere os 
desafi os e conquiste o mercado”, o Sebrae-SP pro-
move a edição 2018 da Semana do Empreendedor. 
O Sebrae Móvel (escritório itinerante do Sebrae-
-SP,) estará no dia 16, terça-feira, das 10h às 16h, 
no Largo São João.

As atividades acontecem das 9h às 17h e en-
volvem palestras on-line com 10 convidados espe-
ciais e lives abordando temas relacionados a ges-
tão. Uma das novidades desta edição é a Maratona 
Digital: serão 12 horas de conteúdo na sexta, dia 
19, das 9h às 21h, com palestras e conteúdos iné-
ditos que podem ser acompanhados de casa ou de 
qualquer local com acesso à internet.

As principais atividades serão transmitidas por 
meio de um canal fechado do YouTube para mais 
de 200 pontos de atendimento em todo o Estado, 
incluindo o Escritório Regional do Sebrae-SP em 
Botucatu (Rua Dr. Costa Leite, 1.570) e no Sebrae 
Aqui Avaré (Rua Bahia, 1.580).

Os palestrantes vão apresentar novidades, 
ideias inspiradoras e as principais tendências de di-
versos segmentos. Em cada uma das unidades que 
receberão a transmissão, o participante terá um 
moderador do Sebrae-SP à disposição, esclarecen-
do dúvidas, atendendo e aplicando a ferramenta 
de diagnóstico Check-Up Empresa.

Semana do Empreendedor 
inova com conteúdo digital

Serão realizadas duas palestras por dia, a pri-
meira das 9h30 às 11h e a segunda, das 15h30 às 
17h. No primeiro dia, as palestras serão com Luiz 
Candreva que vai falar sobre o futuro dos negócios, 
e com a consultora Elderci Garcia, sobre inovação e 
tecnologia no segmento de beleza.

Já no dia 16 é a vez de Marcela Quiroga, da 
Rede Mulher Empreendedora, que vai falar sobre 
“Empreendendo bem, da teoria ao negócio” e de 
Marco Amatti, CEO da Mapa Assessoria, com o 

tema “Tendências em alimentação e a participação 
feminina no mercado”.

No dia 17 a programação inclui as apresenta-
ções de Reinaldo Domingos, presidente da Dsop 
Educação Financeira, sobre como manter uma re-
lação saudável com o dinheiro, e Luiz Barreto, es-
pecialista em turismo e inovação, que vai falar so-
bre inovação e tendências do turismo inteligente.

O tema de vendas será abordado no dia 18 com 
Marcelo Dória, CEO das lojas Depósito da Lingerie, 
com a palestra “Acelere suas vendas e maximize 
seus resultados”, e com Rafael Somera, cofundador 
da rede Solutudo, com a palestra “Vendas para o 
novo cliente do varejo e vestuário”.

O último dia da programação especial terá a 
presença de Roberto Calderon, fundador do ecom-
merce CAMP, com a palestra “Impulsione as vendas 
com marketing digital”, e de Renato Meirelles, CEO 
do Instituto de Pesquisa Locomotiva, com a pales-
tra “Como a digitalização impulsiona os pequenos 
negócios”.

A Semana do Empreendedor 2018 também terá 
caravanas do Sebrae Móvel em 38 cidades do Esta-
do, com atendimento e orientações sobre diversos 
temas ligados à gestão do negócio. Em Avaré, a 
van estará estacionada no Largo São João, no dia 
16, das 10h às 16h. A expectativa é realizar 35,2 mil 
atendimentos no período, um aumento de 11% 
em relação à edição 2017.

A programação completa está disponível no en-
dereço: semanadoempreendedor.sebraesp.com.br

Com suporte da Central de Alimentação Municipal e 
da Faculdade Eduvale, a Secretaria da Educação vai pro-
mover o projeto “Alimentação Saudável”, cuja meta é 
conscientizar os alunos na escolha dos alimentos a serem 
consumidos de maneira saudável. 

De acordo com os especialistas da SME, o tema é 
motivo de preocupação dos pais e educadores, visto 
que nos primeiros anos de vida de uma criança, ocorre 
o crescimento acelerado com grande desenvolvimento 

EDUCAÇÃO 

Diversão e Nutrição: O Circuito da 
Alimentação no Ensino Infantil 

biológico, físico e emocional. Nessa fase é necessário 
maior atenção quanto à qualidade e quantidade de ali-
mentos ingeridos, por meio da adoção de hábitos que 
infl uenciam o padrão alimentar adotado na vida adulta. 

Voltado para as turmas da Educação Infantil (etapas 
I e II), o projeto visa ajudar na orientação de bons hábi-
tos como o consumo de alimentos saudáveis e práticas 
higiênicas, contribuindo para o crescimento e boa saú-
de das crianças.
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SAÚDE

Outubro Rosa tem eventos em unidades de saúde 
Nas unidades 
Dr. João Carvalho e 
Dr. Flávio Negrão e 
ESF IX Mário E. 
Bannawart

A Secretaria Municipal da Saú-
de preparou uma programação de 
atividades especiais para celebrar o 
Outubro Rosa, quando se intensifi ca 

a campanha de conscientização para 
alertar as mulheres e a sociedade 
sobre a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de 
mama e mais recentemente sobre o 
câncer de colo do útero. As ativida-
des serão desenvolvidas nas Unida-
des de Saúde Dr. João Carvalho, Dr. 
Flávio Negrão e ESF IX Mário E. Ban-
nawart

No dia 20, na ESF IX Mário E. Ban-
nawart, a programação começa das 
11h às 16h, com a realização de co-

leta de exame de papanicolau, aten-
dimento odontológico e pintura no 
rosto para crianças. 

No dia 27, na USF Dr. João Car-
valho, no Parque Santa Elizabeth, a 
programação aberta ao público fe-
minino terá início, às 8h com um café 
da manhã seguido de palestra da 
psicóloga Keli Machado sobre Em-
poderamento Feminino. Depois, até 
às 13h, haverá aulas demonstrativas 
de defesa pessoal, coleta de exame 
de papanicolau, exame clínico das 

mamas, solicitações de mamografi a, 
vacinação contra HPV para meninas 
na faixa etária contemplada (9 a 14 
anos) e distribuição de folders edu-
cativos.

Já na Unidade de Saúde da Famí-
lia Dr. Flávio Negrão, na Vila Operária, 
também no dia 27, das 8h às 16h, será 
realizada a coleta do exame de papa-
nicolau, serão feitos exames clínicos 
das mamas, solicitação de mamo-
grafi a e também palestras educativas 
para as mulheres da comunidade.
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Secretaria da Saúde 
remanejou os atendimentos 
para outras unidades

A Secretaria Municipal da Saúde de Avaré infor-
ma que, em virtude das obras de reforma, o Posto 
de Saúde I, conhecido como Postão da Rua Acre, 
estará fechado para atendimento nas próximas 
quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de outubro.

A medida é necessária para que os operários 
que trabalham na reforma da unidade possam 
promover reparos em áreas que ainda estão sen-
do utilizadas para atendimento ao público, como a 
farmácia do local.

Para que não haja prejuízo aos atendimentos já 
agendados, a Secretaria remanejou o serviço para 
outras unidades. Confira.

Dia 18 
Dr. Vitor, ortopedista. O atendimento será feito 

no Caisma, localizado na Rua 
Domiciano Santa, 45 – Praça Rui Barbosa. Tele-

fone: (14) 3732-9330
Dr. Marco Antônio, endocrinologista, e Dr. Mar-

celo Chiquieri, angiologista, deverão se dirigir à 
USF III Dr. Dante Cavecci, localizada na Rua Argen-
tina Viana, 527 – Jardim Paineiras. Telefone: (14) 
3732-4134

Dia 19 
Dr. João Noronha, psiquiatra. O atendimento 

será feito no CAPS, localizado na Rua Goias, 1642 – 
Centro. Telefone: 3732-0970

Dra. Bárbara Grizzo, pneumologista. O atendi-
mento será feito na USF III Dr. Dante Cavecci, loca-
lizada na Rua Argentina Viana, 527 – Jardim Painei-
ras. Telefone: (14) 3732-4134

Dr. Diogo e Dr. Tiago, ortopedistas. O atendi-
mento será feito no Caisma, localizado na Rua Do-
miciano Santa, 45 – Praça Rui Barbosa. Telefone: 
(14) 3732-9330 

Postão da Rua Acre fechará 
nos dias 18 e 19

Farmácia de Alto Custo
O atendimento da Farmácia de Alto Custo será 

transferido para a USF VIII Dr. João Carvalho, loca-
lizada na Rua Saul Bertolaccini, S/N – Parque Santa 
Elisabeth. Telefone: (14) 3732-0934

Já a Farmácia de Psicotrópicos terá o horário de 

atendimento ampliado da 6 às 18 horas nos dias 
15, 16 e 17 (segunda, terça e quarta), ainda com 
atendimento no Centro de Saúde I (Postão da Rua 
Acre) e permanecerá fechada nos dias 18 e 19.

Importante: os horários das consultas estão 
mantidos.




