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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 13 de MAIO de 2019

INDICAÇÕES
Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-para que seja oficiado ao Departamento competente para que seja feito o re-
capeamento asfáltico na Rua Antonio D’Agostini, no Parque Gilberto Figueiras, 
tendo em vista que as operações tapa-buracos que vem sendo realizada não 
estão sendo suficientes, devido     a fortes chuvas e o tráfego intenso de veículos, 
causando insegurança aos moradores da localidade ou por ali trafegam.
-para que seja oficiado ao Departamento de Trânsito do Município, no sentido 
de providenciar a pintura da faixa de pedestres, nas confluências das Ruas 
Lineu Prestes/Minas Gerais/Santos Dumont, próximo ao pontilhão de acesso 
ao Bairro Brabância, onde existe ponto de ônibus, sendo que do outro lado, a 
esquina é utilizada pelos alunos que se servem do transporte escolar.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência álcool 
em gel e toalha de papel que está faltando para atender os pacientes da 
Unidade Básica de Saúde Dr. Aristides Guerra Aguiar. Considerando que, 
a Saúde dos nossos munícipes tem que ser de qualidade e esses materiais 
básicos não poderão faltar em uma Unidade de Saúde.
-por meio do setor competente, providencie limpeza e manutenção na área 
verde da Rua Armando Padredi/Bairro Jardim  Paraíso.
-por meio do setor competente, providencie limpeza e manutenção no Ponto 
de Ônibus existente na Avenida Brasília/Vila Jardim ao lado do número 800.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Avenida Salim An-
tonio Curiati em frente ao número 816, para que realize limpeza e manuten-
ção do mesmo. Considerando que, o referido terreno está com mato muito 
alto necessitando de limpeza urgente.
-por meio do setor competente, para que realize Campanha de Informação 
sobre as regras para casos em que os munícipes queiram plantar árvores 
em locais públicos.
-por meio do setor competente, providencie Iluminação adequada em caráter 
de urgência para Rua Armando Padredi/Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, providencie a substituição de todas as lâm-
padas queimadas na Rua Itaberá/Parque Jurumirim.
-por meio do setor competente, providencie os medicamentos que fazem 
parte da rede básica de Saúde para as Unidades de Saúde de nossa cidade.
Considerando que, essa Vereadora recebeu inúmeras reclamações sobre a 
falta de remédios nos Postos de Saúde.
-por meio do setor competente, providencie os reparos necessários no Pon-
to de Ônibus da Avenida Salim Antonio Curiati em frente ao número 1902. 
Considerando que, os munícipes estão reclamando da falta de cobertura no 
referido ponto e nos dias de chuva ficam molhados na espera do ônibus e 
solicitam providências.
-por meio do setor competente, realize estudos no sentido de Implantar aos 
finais de semana um ônibus com monitoria de turismo no nosso Município, 
aberto a toda população. Considerando que, a indicação visa dar oportuni-
dade para que os avareenses tenham a oportunidade de conhecer os pontos 
turísticos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, providencie um Segurança na Praça Duílio 
Gambini/Bairro Avaré I no período das 18:00 até às 06:00 horas da manhã. 
Considerando que, moradores próximos a referida Praça solicitam um segu-
rança, pois durante a madrugada, jovens se concentram na Praça e fazem 
algazarra até altas horas.
-por meio do setor competente, para que viabilize em nossa cidade o Programa 
Juventude e Meio Ambiente, com o objetivo de incentivar o debate entre os jovens.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
em toda a extensão da Rua Armando Padredi/Bairro Jardim Paraíso. Con-
siderando que, a via está com inúmeros buracos, que estão atrapalhando o 
tráfego e causando muitos transtornos.
-por meio do setor competente, para que de acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Ernesto Vendra-
mini/Parque Jurumirim, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no passeio público que 
está coberto de mato na Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso. Consi-
derando que, os pedestres que passam pelo local solicitam a limpeza, pois 
estão sentindo dificuldades para passar pela calçada e são obrigados a tran-
sitar pelo meio da rua. 
-por meio do setor competente, providencie notificação em acordo com a Lei 
Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno localizado na Rua São 
Felipe/Bairro Vera Cruz em frente ao número 61, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação em toda 
a extensão do leito carroçável da Rua Seme Jubran/Bairro Jardim Paraíso. 
Considerando que, essa Vereadora esteve no bairro e verificou que a via 
está com muitos buracos e solicita providências.
-por meio do setor competente, realize limpeza no passeio público coberto de mato 
na Rua Valdemar Lopes Peres/Bairro Jardim Paraíso em frente ao número 370.
-por meio do setor competente, providencie de acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notificação para o proprietário do terreno existente na Rua Miguel Chi-
bani ao lado do número 410, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a troca do vidro que-
brado da sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Dr. Aristides Guerra 
Aguiar/Vila Jardim.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA RUA ELZA MOREIRA, EM FRENTE AO NÚMERO 107, NO 
BAIRRO VILA JARDIM, onde existe 01 (hum) buraco grande na pavimen-
tação asfáltica.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO PAULO NOGUEIRA, PRÓXIMO AO NÚME-
RO 131, BAIRRO PARAISO, onde existe um poste com iluminação apagada.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA NA RUA CAMILO DE SOUZA LEME, PRÓXIMO AOS 
NÚMEROS 08, 18 e 31, BAIRRO PARAISO, onde existem três postes com 
iluminação apagada.

Ivan Carvalho de Melo
-INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que realize o concerto de buracos localizado na Rua Toni-
co Boava — 1048, no bairro Vila Santa Elizabeth.” Justificativa: Tal Indicação 
faz-se necessária, tendo em vista que o buraco está localizado no meio da 
via, podendo vir causar acidentes.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar 
ao setor competente que realize o concerto de buracos localizado na Rua 
Arminda Giraldi Bertolaccini, 176 – Vila Santa Elizabeth.” Justificativa: Tal 
Indicação faz-se necessária, tendo em vista que o buraco está localizado no 
meio da via, podendo vir causar acidentes.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao se-
tor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de ilumina-
ção pública localizada na Rua Antônio Prata — 327, no bairro Santa Elizabeth. 
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Antônio Vicentini — 126, no bairro Jardim Boa Vista. 
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada na Rua Benedito Ailton Camilo de Souza — 
260, no bairro Cj Brasil Novo.” 
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Maneco Amâncio — 182, no bairro Vila São Felipe. 
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de iluminação 
pública localizada na Rua Maneco Amâncio — 248, no bairro Vila São Felipe. 
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar 
ao setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste 
de iluminação pública localizada na Rua Padre Lindolfo Esteves — 488, no 
bairro Vila Nova. 
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao 
setor competente que proceda a troca de lâmpada queimada em poste de 
iluminação pública localizada Rua Pref Arthur Eliseu Carvalho — 330, no 
bairro Vila Martins 1. Justificativa: Há algum (tempo) referida lâmpada já está 
queimada, e os moradores vêm aguardando à troca, porém, até então pro-
vidências não foram tomadas. Como contribuem com a taxa de iluminação 
pública, espera-se que o setor competente realize a troca da lâmpada com 
“urgência”.
- INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, para que por 
meio do setor competente, seja realizada a limpeza no prédio localizado  na 
Av. Major Rangel, 1402 — Centro “ Em frete ao Posto Estrela”, onde está 
sendo feita reforma do mesmo, para serem tomadas as devidas providências 
quanto a limpeza de materiais (pedras e areias) que estão dificultando aces-
so de pedestres pela calçada. Justificativa: Ponto de referência da cidade 
onde vários pedestres transitam e fazem caminhada, além de deixar uma 
má impressão, oferece risco de acidentes aos mesmos que, ao desviarem 
estarão sujeitos a complicações no trânsito.

Jairo Alves de Azevedo
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, pro-
videncie com urgência a reparação dos buracos em toda extensão da Rua 
Marta Rocha.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providencie 
com urgência que seja passado a máquina patrol em toda extensão da Rua 
Antonio Silva Cunha Bueno (rua está que dá acesso ao açude Berta Bannwart).
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, pro-
videncie o rebaixamento das guias defronte a Creche Municipal Carolina Pu-
zziello, tendo em vista que com o grande fluxo de veículos que ali transitam 
podem ocorrer acidentes.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, pro-
videncie com urgência a reparação dos buracos em toda extensão da Rua 
Três Corações.

REQUERIMENTOS
Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente

-que seja oficiada Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral”, na pessoa 
do Sr Joel Lopes da Silva, Diretor técnico da referida unidade prisional, pela 
realização da “Jornada de Cidadania e Empregabilidade”, cujo objetivo é tra-
zer aos reeducandos um conjunto de serviços essenciais para auxiliá-los na 
retomada da vida em liberdade.
-que seja oficiado o Sindicato Rural de Avaré, na pessoa de seu  Presidente 
o Sr. Pedro Luiz Olivieri Lucchesi, com votos de parabenizações, por sediar 
em nosso município o evento “Caravana Família Nação Agro”,  uma realiza-
ção do Sistema FAESP – SENAR, juntamente com os Sindicatos Rurais de 
Bernardino de Campos, Botucatu, Cerqueira Cesar, Itaí, Lençóis Paulista, 
Paranapanema, Pardinho, Piraju e São Manuel.
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor Antonio Carlos de Almeida, vereador eleito pelo 
Partido dos Trabalhadores  (PT), em Iacanga, também conhecido por Toto-
nho Garcia, o qual estava em seu 3º mandato, e faleceu  na noite de quinta-
-feira (9), aos 65 anos, em um trágico acidente de trânsito, trazendo grande 
consternação a todos os cidadãos iacanguenses.

Sérgio Luiz Fernandes-Vice-Presidente
-que seja oficiado a: a) Secretaria Municipal de Planejamento e Transporte; 
b) Secretaria   Municipal   de Turismo (pasta responsável pelo Convênio ce-
lebrado através da Secretaria Estadual de Turismo, via DADE, e o Município 
de Avaré (CONVÊNIO N°163/2016 de 29/06/2016); c) Secretaria Municipal 
de Obras (autora do projeto); d) DECON; e e) Departamento de Licitações.  
Para que enviem a esta Casa de Lei, as informações abaixo requeridas 
quanto a Tomada de Preços N° 16/16 - Processo N° 379/16 - (Pavimen-
tação em bloquete sextavado de concreto da Avenida Santa Rita – Bairro 
Santa Rita – Represa Jurumirim) que teve a Empresa COMERCIAL 3D DO 
BRASIL LTDA como licitante vencedora do Contrato n°423/16 firmado em 
25/11/2016, contudo observando a seguinte ordem: 1- Cópia da solicitação 
e justificativa apresentadas para a formalização da Tomada de Preço em 
epígrafe, endereçado a Comissão de Licitação; 2- Cópia da Ata lavrada da 
reunião de resultado de classificação/desclassificação referente ao Processo 
Licitatório aqui mencionado; 3- Cópia do projeto técnico ambiental estabele-
cido para implantação do sistema de drenagem da obra em questão, con-
forma exigências legais; 4- Cópia dos ofícios emitidos pela empresa 3D do 
Brasil ou eventualmente pelo DECON, solicitando prorrogação de prazo da 
obra em questão. (Relatar motivo alegado e decisão proferida); 5 – Cópia do 
Termo Aditivo Contratual, se verificado, do valor total adjudicado no Processo 
Licitatório em questão e/ou de alguma alteração por acréscimo ou diminui-
ção quantitativa de seu objeto; 6- Cópia dos Laudos de Vistoria Técnica rea-
lizados na Obra pela equipe da Secretaria Estadual de Turismo/DADE e da 
Prefeitura Municipal de Avaré; neste caso as Secretarias envolvidas com a 
execução da obra e/ou DECON; 7- Cópia do Laudo Técnico emitido em face 
de o serviço de pavimentação (parte dele) ter sido danificado, E REFEITO, 
em razão de enxurradas formadas pelas chuvas, desde a entrada do Lotea-
mento “Villagio Porto Dourado” até o início do calçamento da Av. Santa Rita 
recém-concluído. Informar a quantidade refeita medida (m2); 8- Cópias de 
possíveis notificações endereçadas a Empresa 3D do Brasil Ltda. referente 
a eventuais problemas verificados na obra em questão (Calçamento da Av. 
Santa Rita - Represa de Jurumirim);  9- Cópia de todas as medições de ser-
viço realizadas, desde a 1ª até a 7ª, a qual foi apontada como sendo a parte 
final, discriminando item a item os Serviços medidos (quantidade unitária e 
valor total aferido), sendo o valor geral aquele mesmo detalhado na NF emiti-
da pela Empreiteira Contratada (3D) e confirmado pela Ordem de Pagamen-
to expedido pelo Setor competente Municipal (apresentar os 7 documentos 
comprobatórios); 10- Cópia do Croqui (traçado de forma simples) apontando 
no mapa de arruamento do Bairro Santa Rita (local da obra de Implantação 
de Drenagem Pluvial e Pavimentação com Lajotas Sextavadas de Concreto 
dentro do Contrato n° 426/16) o exato local do início e final da obra demar-
cada na Tomada de Preço mencionada. Por fim, solicito que as informações 
acima, do item 01 ao 10, sejam enviadas juntamente com as cópias mencio-
nadas, também a reprodução gráfica das seguintes folhas agrupadas nesta 
Tomada de Preço 016/16, Processo 379/16 e Contrato 426/16: -  XEROX 
da página 01 a 04; 13 a 20; 36 a 42; 47 a 54; 86 a 96;104 a 138; 143 a 144; 
148 a 158; 167 a 169; 180 a 189 e página 192 até o número final arquiva-
do. Esclareço que já possuo os seguintes documentos: a- Cópia do Parecer 
emitido pela Consultoria Jurídica Municipal; b- Cópia do edital de tomada de 
preços; c- Cópia do respectivo Memorial Descritivo elaborado pelo DE -CON; 
d- Cópia da Respectiva planilha orçamentária; e- Cópia do Convênio cele-
brado com o Governo Estadual; f- Cópia da respectiva planilha orçamentária 
elaborada pela 3D do Brasil Ltda; g- Cópia do Contrato entre Prefeitura e 
3D Brasil Ltda; h- Cópia do Contrato Social da 3D do Brasil Ltda; i- Cópia da 
ART; j- Cópia da Apólice de Seguro, garantia de indenização;  JUSTIFICATI-
VA: como recentemente este Vereador teve Requerimento aprovado, através 
do qual foi solicitado o calçamento com Lajotas sextavadas até a entrada do 
Condomínio Villagio Porto Dourado - Colônia de Férias da AFPESP, recebi 
denúncia de que uma parte desta metragem da obra requerida, em tese,  já 
estaria incluída no total pago à Construtora 3D do Brasil Ltda., responsável 
pelos serviços de calçamento neste local, eis que, por ter sido recentemen-
te refeito, existe a possibilidade de ter hoje uma metragem real menor que 
aquela relatada em planilha de Medição, podendo também, em tese, gerar 
o ato ilegal de duplicidade de Pagamento, vindo daí, por si só, JUSTIFICAR 
as solicitações dos documentos como o especificado neste requerimento. 
Por fim, esta obra, segundo membros da Comunidade do Bairro Costa Azul, 
eventualmente pode conter uma série de irregularidades que merecem ser 
questionadas, desde a qualidade dos materiais empregados, quanto dos vi-
síveis erros Técnicos de Projeto, originando então a presente Propositura. 
Dessa forma deve-se destacar a função desempenhada pelo Legislativo, no 
tocante a fiscalizar os atos do Executivo, e dessa forma tecer um parâmetro 
lógico, pontual e cristalino, para que não se cometam injustiças com análises 
precipitadas, nem se pratique o leviano prejulgamento sem fatos concretos.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, solicitamos que seja incluído no Convênio celebrado com “O 
Amor de Quatro Patas”, a determinação para que o atendimento dessa con-
ceituada ação solidária seja realizada também no Bairro Costa Azul. Con-
siderando que, em razão de ampliar o atendimento no Bairro Costa Azul, a 
Prefeitura fique condicionada elevar o valor do repasse ao Amor de Quatro 
Patas e proporcione condições para que o atendimento no Costa Azul tenha 
a mesma qualidade que na cidade.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor compe-
tente, para que nos informe: No seu Plano de Governo, dentro das Ações da Se-

cretaria Municipal da Habitação, foi afirmado que seriam priorizado os Projetos 
Habitacionais, para a melhoria da qualidade de vida da população.
Quais os Projetos e quantos Projetos estão em andamento? Até o final de 
seu mandato como serão desenvolvidos os Projetos Habitacionais em nossa 
cidade? Considerando que, existe um déficit habitacional em nosso Muni-
cípio é muito grande e a esperança dos avareenses é que no seu governo 
isso se concretize.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que atenda a solicitação de um munícipe: “Gostaria de fa-
zer uma alerta, já liguei na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e não de-
ram à mínima, ocorre que na Rua Bastos Cruz, na altura dos números 1860 e 
1870 existem duas árvores, uma está com o tronco podre e hora menos hora 
poderá cair em veículos ali parados ou até menos ocasionar algum acidente! 
A outra está encostada na rede elétrica também com alguns galhos podres 
que estão atravessando na residência da frente, gostaria imensamente se 
pudessem verificar, para depois a Prefeitura não se prejudicar com ações 
indenizatórias por danos matérias.” Diante do relato transcrito acima pelo 
munícipe, solicito que providências sejam tomadas na Rua Bastos Cruz com 
urgência para garantir segurança de todos que passam pelo local.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Munici-
pal da Educação, para que nos enviem todas as Parametrizações do relógio 
de ponto de todos os funcionários do transporte escolar, desde a instalação 
da máquina até os dias de hoje.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor 
competente, para que atenda a solicitação de uma moradora do Bairro Ca-
margo, para essa Vereadora em relação ao muro da Vila Dignidade: ”Senho-
ra Vereadora Adalgisa Ward peço que a senhora procure o Prefeito levando 
ao conhecimento dele que o muro da Vila Dignidade está caindo com bre-
chas bem abertas que dá no fundo da Rua Benedito Martins Rodrigues aqui 
no Bairro Camargo, estamos aqui com medo, do muro cair e pegar alguém 
que está passando na calçada.” Mediante a solicitação da moradora da Rua 
Benedito Martins Rodrigues que fica no fundo da Vila Dignidade, solicito des-
locar uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras para averiguar a 
situação antes que aconteça alguma fatalidade.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiada a Exma. Sra. Secretária de Industria e Comércio da Estância 
Turística de Avaré, Sandra de Fátima Theodoro, para que encaminhe a esta 
Casa de Leis informações de quantos lotes industriais existem na área industrial 
da cidade, quantos terrenos já foram doados para empresas e quais encontram-
-se em situação irregular e que podem ser reavidos pelo Município para atender 
a necessidade de outros empresários. JUSTIFICATIVA: O desemprego é cres-
cente e preocupante na cidade de Avaré, várias empresas estão se instalando 
nas cidades vizinhas e esses terrenos podem ser um incentivo para empresários 
que queiram investir na geração de empregos.
-que seja oficiada a Exma. Sra. Secretária de Industria e Comércio da Estân-
cia Turística de Avaré, Sandra de Fátima Theodoro, para que encaminhe a 
esta Casa de Leis, as ações que a municipalidade está tomando para com-
bater a crescente taxa de fechamento de empresas na cidade e o aumento 
no índice de desemprego. JUSTIFICATIVA: O desemprego é crescente e 
preocupante na cidade de Avaré, várias empresas estão se instalando nas 
cidades vizinhas e em conversa com alguns empresários me informaram que 
algumas cidades estão oferecendo incentivos de implantação de empresas.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré, Judésio Borges, para que informe a esta Casa de Leis 
qual a periodicidade de recolhimento de lixo e entulhos e cortes de gramas 
na Praça Cruzeiro do Sul, que fica no Balneário Costa Azul.
-que seja oficiado a Paroquia Nossa Senhora de Fátima votos de parabeni-
zação, pela organização e realização da “Festa da Padroeira”, que aconte-
ceu no início do mês de maio. Os votos são estendidos as pastorais e toda 
a comunidade que durante os dias de festa se dedicaram para o sucesso 
da mesma e em especial aos Párocos: Pe. Edélcio Augusto Soares e Pe. 
Cristiano Pedroso Robles.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Ministro da Educação, Sr. Abraham 
Weintraub, considerando a notícia de cortes de verbas na educação como 
um todo no país; considerando que dentre este cortes encontra-se o IFSP/
SP – Instituto Federal do Estado de São Paulo, campus de Avaré; conside-
rando que o referido campus oferece 2.000 vagas a estudantes de diversos 
cursos, gerando empregos e fomentando a economia local no setor imobiliá-
rio e de comércio, além das ações sociais promovidas pelos alunos, que be-
neficiam a cidade; considerando que várias entidades de classe e setores da 
sociedade, estão se manifestando contra tal decisão como um manifesto as-
sinado por 256 juristas brasileiros, citando o Comentário Geral 13 do Comitê 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações 
Unidas: “A satisfação da liberdade acadêmica é imprescindível à autonomia 
das instituições de ensino superior; que Vossa excelência responda a esta 
Casa de Leis em quais setores os cortes serão realizados e seus respectivos 
percentuais, bem como nos responda se haverá a possibilidade de cortes em 
vagas e nos cursos já em andamento e futuros do referido Instituto. Requeiro 
ainda, que Vossa Excelência RECONSIDERE a decisão de tais cortes caso 
os mesmos venha a atingir o número de vagas disponibilizadas pela Insti-
tuição de Ensino em questão, bem como se possível, busque, junto à sua 
equipe de gestão, alternativas para que tais cortes sejam revistos e o pleno 
funcionamento do IFSP/Avaré seja mantido na sua integridade, tendo em 
vista a excelência do ensino ofertado e o grande número de jovens e adultos 
que são atendidos em nosso município e toda a região.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de urgência, 
REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, conforme segue: 
1-Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Elza Moreira, em frente ao nú-

mero 25, no Bairro Vila Jardim. Serviço prestado apresentou defeito. 2- 
Reparos na pavimentação asfáltica na Rua Espírito Santo, em frente ao nú-
mero 1100, no Bairro Centro. Serviço prestado apresentou defeito. 3-Repa-
ros na pavimentação asfáltica na Rua Espírito Santo, em frente ao número 
1315, no Bairro Centro. O local foi aberto e permanece sem a devida pavi-
mentação asfáltica.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: Solicitação de Morador “Alessandro Rios, 
todos os dias levo e busco meu filho na escola e preciso passar pela rua 
Elza Moreira e em frente ao número 175, na esquina da escola, tem uma 
propriedade com bastante entulhos na calçada, fazendo com que eu e ou-
tros pais tenham que andar pela rua. O local fica muito perigoso pois vários 
carros passam ali. Solicito alguma providência.” Diante do exposto, solicito 
informações se é possível deslocar EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO ATÉ A RUA 
ELZA MOREIRA, 175, NO BAIRRO VILA JARDIM, VISANDO VERIFICAR A 
SITUAÇÃO DO LOCAL QUANTO AO SUPOSTO ENTULHO NA CALÇADA, 
tendo em vista solicitação acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES AO SERVIDOR PÚBLICO FABIANO BANIN DIAS PELOS RELEVAN-
TES SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AM-
BIENTE EM ESPECIAL NA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO NOSSO 
MUNICÍPIO, tendo em vista solicitação recebida abaixo: “Alessandro Rios, 
representando alguns moradores e comerciantes do nosso município, gosta-
ria de solicitar uma homenagem ao servidor público Fabiano Banin Dias por 
sua educação, presteza e atenção aos munícipes. Um funcionário que tra-
balha com amor e muita dedicação. Limpa nossas ruas com muita presteza. 
Um exemplo de servidor público que merece nosso reconhecimento”. Diante 
do exposto, REQUEIRO ainda que seja entregue a referida homenagem ao 
servidor público na última Sessão Ordinária do mês de maio de 2019, como 
forma singela de agradecimento aos serviços prestados, bem como, uma 
forma de reconhecer a importância do serviço de limpeza pública prestada 
por diversos outros profissionais que atuam em nosso município.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré ao que segue: Solicitação de Morador do Bairro Mario 
Banwart  “Alessandro Rios, precisamos de melhorias na entrada do Bairro 
Mario Banwart, crianças tem que dividir a rua com os automóveis, motos, ôni-
bus e correndo riscos de serem atropelados. Faltam calçadas e muito mato 
alto. Quando chove é pior ainda, vira uma lagoa.” Diante do exposto, solicito 
informações se é possível REALIZAR MELHORIAS AOS PEDESTRES NA 
ENTRADA DO BAIRRO MARIO BANWART, tendo em vista solicitação fun-
damentada acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré no sentido de informar se é possível A INSCRIÇÃO DO NOS-
SO MUNICÍPIO NO PROGRAMA “INCENTIVO E FOMENTO À PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA” JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO, tendo em vista que referido programa visa o apoio a pro-
jetos de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário, através de aquisi-
ção e fornecimento de maquinas e equipamentos agrícolas, de processamento 
agroindustrial e construção de estradas vicinais. Informo que o código do pro-
grama é 2200020190061, sendo necessário apresentação de plano de trabalho.

Antonio Angelo Cicirrelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que responda a esta Casa de Leis, através da Vigilância Sanitária, quais 
são as providências que vêm sendo tomadas no sentido de conscientizar 
a população do Bairro Costa Azul em relação à prevenção da proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, tais como campanhas 
publicitárias de esclarecimento e estímulo da população no citado bairro e 
adjacências no sentido de não deixarem água parada em suas propriedades, 
aplicação de vaporização, conhecido como “fumacê”, bem como proceder à 
limpeza dos terrenos baldios do referido bairro. Requeiro ainda, em caso ne-
gativo, sejam as providências supracitadas tomadas por parte da prefeitura, 
posto que existe uma grande reclamação da proliferação desses vetores no 
bairro, o que vem colocando a população em alerta devido ao número de 
casos de dengue em Avaré e região.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Departamento de Contabilidade, no prazo regimen-
tal de 15(quinze) dias, com a devida URGÊNCIA, a cópia dos empenhos 
nº6975/2019, 6976/2019 e 6978/2019, posto que, em pesquisa realizada ao 
Portal da Transparência não foram localizados.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiado ao DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito), no 
sentido de viabilizar a implantação de permissão para estacionar somente no 
lado direito da Rua S. Paulo, no trecho entre as Ruas Voluntários de Avaré 
e Nove de Julho.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que através da secretaria competente, seja informado  a esta Casa 
de Leis, se existe planejamento para estender para as demais secretarias, 
especialmente a de Saúde, o Software  implantado na frota escolar, o qual 
monitora limite de velocidade  dos veículos, aumentando a eficiência da mes-
ma conforme matéria veiculada em Semanário recente, bem como oferece 
a informação exata da posição de cada veículo,  tem o controle de usuários, 
e emite sinais de alerta  quanto ao vencimento de troca de óleo e pneus, 
entre outros.

Jairo Alves de Azevedo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a Empresa CTG Brasil para que justifique o 
motivo o qual o site www.paranapanemaenergia.com.br retirou o gráfico aon-
de constava o nível real da Represa de Jurumirim.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, VOTOS DE AGRA-
DECIMENTO A todos os colaboradores que se mobilizaram na realização da 
Festa das Mães do Jardim Paineiras.



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 participarem da 
Audiência Pública referente ao Projeto de Lei nº 39/2019, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Avaré (LDO), para 
a elaboração de Lei Orçamentária de 2020.
Data:  29/05/2019  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

INEDITORIAIS

EDIÇÃO 910 | AVARÉ, 17 DE MAIO DE 20194
Roberto Araujo

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANTONIO VITOR PANIBIANCO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARLENE DE FATIMA SANTOS DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor NOEL PEREIRA DE LIMA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDITO CARLOS BORGES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA.

CIRCULAR N º 16/2019-DG
Avaré, 16 de maio de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
20/05/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a 
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 20 de maio do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 24/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 
que especifica e dá providências (R$ 5.575.607,67 - Secretaria Mu-
nicipal da Educação) (c/ SUBSTITUTIVO - Dispõe sobre abertura 
de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 24/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (emenda já delibera-
da) (vistas Ver: Toninho)
2. PROJETO DE LEI Nº 31/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivos na Lei 
Municipal nº 1.773, de 18 de março de 2014, revoga a Lei nº 2.217, 
de 26 de junho de 2018 e dá outras providências (c/SUBSTITUTI-
VO - Dispõe sobre alteração, inclusão e revogação de dispositivos 
na Lei Municipal nº 1.773, de 18 de março de 2014, revoga a Lei nº 
2.217, de 26 de junho de 2018 e dá outras providências) (Programa 
Auxílio Aluguel)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 31/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Saúde, Promoção 
Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos. (c/emendas)
3. PROJETO DE LEI Nº 35/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 36.000,00 - SEMADS) (c/ SUBS-
TITUTIVO).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 35/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2019 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 238/2018 
de 11 de Dezembro de 2018, que redenomina cargos, altera a carga 
horário da Lei Complementar nº  126/2010 de 02 de Junho de 2010.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 40/2019 e dos Pa-
receres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2019 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a re-
visão geral anual dos vencimentos dos servidores e empregados 
públicos, pensionistas e inativos do Município da Estância Turística 
de Avaré,  dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 44/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2019 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servidores e 
empregados públicos municipais, instituído pelo art. 1º da Lei Munici-
pal nº 1.696, de 25 de junho de 2013 e, dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 45/2019 e dos 
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 13/05/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei Complementar nº 44/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral 
anual dos vencimentos dos servidores e empregados públicos, 
pensionistas e inativos do Município da Estância Turística de Avaré,  
dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 45/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servidores e em-
pregados públicos municipais, instituído pelo art. 1º da Lei Muni-
cipal nº 1.696, de 25 de junho de 2013 e, dá outras providências.
Projeto de Lei nº 46/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e dá outras 
providências (Estância Santa Helena).

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 participarem da 
Audiência Pública para apresentação dos relatórios da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde referentes ao 1º quadrimestre de 2019.
Data:  31/05/2019  
Horário: 09 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR 
DE AVARÉ (CMPD) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo presen-
te convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população em 
geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo dia 22 
de maio de 2019, quarta-feira, às 19h00 na AREA, sediada na Rua 
dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, para que se 
delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Informações da Secretaria;
- Comunicação sobre as faltas de Conselheiros, em cumprimento 
ao Art. 6º §2º do Regimento Interno do CMPD.
III. Apresentação de processo(s) para análise e deliberação em 
plenário;
IV. Distribuição de processo(s);
V. Comunicação da Presidência; e,
VI. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 17 de maio de 2019.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

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 revisão de 250 hrs da máquina XCMG 
180 KV, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Luis A S de Souza Mecanica 
Empenho(s): 4849, 4850/2019
Valor: R$ 4.449,89
Avaré, 17 de Maio de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

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 rastelo, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender ao Fundo Social 
de Solidariedade.
Fornecedor: Luiz Alexandre S. Palombarini Me
Empenho(s): 2352, 2353/2019
Valor: R$ 193,00
Avaré, 17 de Maio de 2019

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

JUSTIFICATIVAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O CMPD – CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR de 
Avaré, em conformidade com a LC 213/2016, art.158 – inciso XI, 
no uso de suas atribuições, vem pelo presente convidar os Conse-
lheiros do CMPD, os interessados nos processos abaixo numera-
dos, e a população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que se 
realizará no próximo dia 28 de maio de 2019 (terça-feira), às 19h00 
em primeira chamada ou às 19h15 em segunda chamada, no Au-
ditório da AREA (Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos), sediada à Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa 
Vista, para que se cumpra a pauta abaixo designada:
I. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 308/2018, Re-
querente: JOÃO CARLOS FERREIRA - Desdobro de imóvel, situa-
dos na Travessa Coronel Faustino Gutierres números 667 e 673, e 
Rua Dr. Félix Fagundes número 670 - Vila Timóteo;
II. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 319/2019, Re-
querente: ANTONIO APARECIDO NAVARRO RODRIGUES - Des-
dobro de imóvel, localizado à Rua Piraju, 63 - Vila Jardim;
III. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 320/2019, 
Requerente: WEL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICI-
PAÇÕES - Classificação da área urbana de 364.611,58m² como 
ZR-0, ZM-1 e ZM-2 com o objetivo de implantar lotes residenciais 
e de uso mistos assim como área institucional, arruamento e áreas 
verdes. Área compreendida entre a Avenida Fuad Haspani e a de-
nominada Estrada Água da Onça;
IV. Apresentação e esclarecimentos do Processo nº 322/2019, Re-
querente: CECÍLIA TAMINATO BORGES – Desdobro de imóvel, 
localizado na esquina da Rua Dr. Félix Fagundes e Rua José Cons-
tâncio - Vila Timóteo;
É responsabilidade do interessado/solicitante explanar os moti-
vos e justificativas do requerimento, para os quais será concedido 
prazo de 05 (cinco) minutos.  Recomenda-se que os interessados 
preparem material digital que possibilite a exposição no telão. Na 
ausência do interessado ou seu representante, autor da solicitação, 
que originou a demanda a ser apresentada na Audiência Pública, o 
processo poderá ser retirado da pauta.
Após a audiência pública, o CMPD fará a reunião extraordinária 
para deliberação do exposto.
A audiência pública é a oportunidade para que qualquer pessoa 
apresente opiniões, dúvidas e sugestões a respeito das solicita-
ções objeto dos processos pautados, que serão apreciadas poste-
riormente pelo Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD
Avaré, 09 de maio de 2019.

Paulo Ciccone
Presidente do CMPD

João Paulo P. Tristão
1º Secretário CMPD
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ESPORTESConfira o resultado 
da Corrida das Mães 
do Jardim Brasil 
Evento contou ainda com 
atrações musicais como o grupo 
de pagode Katinguelê

Promovida pela Secretaria Municipal de Es-
portes, a Corrida das Mães é um dos atrativos 
da Festa das Mães do Jardim Brasil. O tradicio-
nal evento realizado no domingo, 12, está em 
sua 29ª edição. 

As competidoras receberam medalhas e 
brindes. As crianças que participaram na Cor-
rida Infantil também foram presenteadas com 
medalhas de participação. 

A festa que contou ainda com várias atrações 
musicais, entre elas o grupo de pagode Katin-
guelê, é promovida pela Prefeitura de Avaré, atra-
vés das secretarias de Cultura e Esportes, com a 
organização dos moradores da localidade. 

Resultados da Corrida das Mães
Categoria branca (17 a 25 anos) 

1° - Tatiane Amaral de Oliveira 
2° - Franciele Regina da Silva 

3° - Yasmim Miriam Maia 
 

Categoria Verde (26 a 40 anos) 
1° - Adriana Garcia Coutinho 

2° - Maria Fernanda da Silva Nobre 
3° - Rosiliana de Fátima Bueno 

 
Categoria Rosa (acima de 41 anos) 

1° - Fátima Aparecida da Silva 
2° - Maria Isabel Pires 

3° - Maria Cristina Claro 

Arquibancadas, chão e paredes 
do espaço poliesportivo passam 
por revitalização 

Teve início na terça-feira, 14, a pintura interna 
do Ginásio “Kim Negrão”. Maior ginásio poliespor-
tivo de Avaré, o imóvel inaugurado em 1970 tem 

 

Interior do Ginásio “Kim 
Negrão” recebe nova pintura  

capacidade para 1460 pessoas.   
Além de arquibancadas, chão e paredes, as 

salas da Secretaria Municipal de Esportes, que 
funcionam no local, também receberão novas 
cores. 

A etapa seguinte vai contemplar a Piscina Mu-
nicipal, continua a pasta. Arquibancadas, interior e 
exterior dos vestiários do setor também vão rece-
ber nova pintura. 

 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SMDPD) promove encontros nos 
dias 21 de 28 com o objetivo de debater a 
sexualidade da pessoa com deficiência. 

Realizado em parceria com o curso de psi-
cologia do Centro Universitário UNIFSP, o ci-
clo de palestras “Falando sobre Sexualidade” 
pretende ampliar o conhecimento dos parti-
cipantes sobre o tema por meio de dinâmicas 
e rodas de conversa, promovendo a saúde e 
a qualidade de vida. 

As atividades começam às 14 horas. Para 
participar é preciso fazer inscrição pelo email 
smdpd@avare.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 
3732-8844. 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência fica na Rua Ceará, n°1393.

INCLUSÃO

Sexualidade da pessoa com 
deficiência é tema de encontro
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GESTÃO

Gabinete do prefeito e outras 
repartições municipais ficam 
no imóvel

A pintura externa do Paço Municipal foi conclu-
ída esta semana. O gabinete do prefeito e outras 
repartições municipais ficam no imóvel situado na 
Praça Juca Novaes, no centro de Avaré.

O prédio público é denominado oficialmente de 
Edifício Djalma Noronha, homenagem ao poeta e 
educador que foi secretário da Administração por 
mais de 30 anos e entrou para a história avareense 
como autor da letra do Hino Municipal.

A revitalização do edifício, inaugurado em 15 de 
novembro de 1950, começou com a limpeza das 
paredes externas por meio do emprego de jatos 
d’agua de alta pressão. 

Nas etapas seguintes, as paredes do Paço Mu-
nicipal receberam uma textura seguida de tinta 
especial para aumentar o tempo de conservação 
e cobrir antigas pichações. A escadaria e a calça-
da que dão acesso ao prédio também receberam 
nova pintura. 

  

Pintura do Paço Municipal é concluída 

Cerca de 120 servidores municipais estiveram na capacitação sobre atendi-
mento à pessoa com deficiência promovida na quinta-feira, 8, no Centro Cultural 
“Esther Pires Novaes”. 

Funcionários de postos de saúde, escolas municipais, creches e Vigilância Sani-
tária, entre outros departamentos, participaram de dinâmicas com o objetivo de 
vivenciar a rotina e as dificuldades do público-alvo, incluindo caminhar de olhos 
vendados e se locomover com cadeira de rodas. 

O evento realizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD) 
também contou com a palestra do doutor em educação Luis Henrique da Silva, da psica-
nalista Angélica Borges, da presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (CMDPD), e da tradutora e intérprete de libras Yasmin Correia Anunciato.

“A informação é imprescindível para a garantia de um atendimento digno, já 
que permite que qualquer pessoa desenvolva uma melhor compreensão sobre as 
questões relativas à diversidade, acabando com o preconceito, a discriminação e 
a opressão social sofridas por essa comunidade. A inclusão é o caminho para o 
avanço na cidadania”, avalia a SMDPD. 

 

INCLUSÃO

Capacitação sobre pessoa com deficiência 
reúne mais de 100 servidores
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GESTÃO

Continua em andamento a construção da cre-
che localizada no Jardim Paraíso. As fases ante-
riores contemplaram o alicerce e a edificação das 
paredes do imóvel, além de outras exigências es-
truturais. A caixa d´água que vai abastecer o prédio 
também já foi instalada. 

Construção de creche no Jardim 
Paraíso entra em nova fase  

Já a etapa atual prevê a instalação da cober-
tura da unidade. Orçado em R$ 2.372.161,40 
milhões, o empreendimento é fruto de um 
convênio entre a Prefeitura de Avaré e o Go-
verno Federal. 

Com capacidade para atender aproximada-

mente 150 crianças, a creche vai contar com blo-
co administrativo, área de serviço e dois espaços 
pedagógicos, além de área para recreação, setor 
multiúso e acessibilidade.

Outro centro educacional nos mesmos moldes 
está sendo construída no Jardim Dona Laura. 

O Sebrae-SP promove entre segunda-feira, 
20 de maio, e sexta, 24, a 7ª edição da Semana 
do Microempreendedor Individual (MEI). O obje-
tivo da atividade gratuita é tirar dúvidas sobre o 
funcionamento da modalidade e explicar as van-
tagens da formalização. 

O Mutirão do MEI, que tem como tema “Co-
nhecimento para você, sucesso para o seu ne-
gócio”, será realizado na Casa do Cidadão das 
8 às 17 horas. O participante vai receber ainda 
informações sobre possibilidades de negócios 
e orientação empresarial, além de emitir o CNPJ 
para sua empresa. 

Com possibilidade de atuação em mais de 
500 atividades, os MEIs podem ter renda anual 
de até R$ 81 mil. Atualmente, existem cerca de 

 Convênio entre Prefeitura e Governo Federal, unidade em obra tem capacidade para atender 150 crianças

OPORTUNIDADE 

Mutirão facilita formalização do
microempreendedor individual

8,3 milhões deles no Brasil, sendo mais de 2,2 mi-
lhões apenas no Estado de São Paulo.

Palestras online
Também estão previstas transmissões online. 

Na segunda-feira, 20, serão discutidos os temas 
“Empreendedorismo”, das 10h às 12h, e “Formali-
zação”, das 14h às 16h.

Já no dia 21, é a vez de “Competências Inovadoras 
para o Sucesso” de manhã e “Inovação Descomplica-
da” na parte da tarde. No dia 22, das 9h30 às 10h30, o 
tema será “Finanças”. Das 14h às 16h, a programação 
traz um debate sobre “Fluxo de Caixa”. 

“Ganhe mercado” é o assunto na manhã do dia 23. 
Das 14h às 16h, é a vez da live “Plano de Negócios”. 
No dia 24, os temas serão “Redes Sociais” (10 horas) e 
“Marketing Digital para E-Commerce” (15 horas).

Serviços gratuitos
Durante o mutirão, o microempreendedor in-

dividual terá acesso a serviços gratuitos como a 
elaboração da Declaração Anual, impressão de 
DAS e consulta de débitos, entre outros.

A ação tem a parceria do Sebrae Aqui, Secre-
taria Municipal de Indústria, Comércio e Tecno-
logia, Associação Comercial, Industrial e Agrope-
cuária de Avaré (ACIA), Sala do Empreendedor, 
Banco do Povo, Posto Fiscal, Vigilância Sanitária, 
Corpo de Bombeiros e INSS.

As inscrições devem ser feitas no link https://
forms.gle/YewAupEpNerjjUXE7.

A Casa do Cidadão fica na Rua Bahia, nº 1580, no 
centro de Avaré. As inscrições podem ser feitas também 
pelos telefones (14) 3732-0747 ou 0800-570-0800. 
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CULTURA

Evento gratuito, que começa 
às 14 horas, conta com 
outras atrações culturais

Acontece no próximo domingo, 26, a partir das 
14 horas, o Slack Move Avaré. Com apoio das se-
cretarias de Cultura e Esporte, o evento gratuito 
será realizado na praça do Centro Avareense de 
Integração Cultural (CAIC). 

A tarde cultural conta com demonstrações de 
modalidades do slackline, oficina para iniciantes 
com orientação de instrutores, música, exposição 

Feira de adoção de animais e 
exposição de veículos antigos 
também integram programação 
do evento gratuito

A Secretaria Municipal da Cultura promove no domingo, 
19, mais uma edição do Projeto Cultura no Horto. A propos-
ta é oferecer diferentes atividades num dos cartões-postais 
da estância turística.  A Tenda do Tuareg (dança do ventre) e 
o Grupo Mesclô, que traz diversos estilos musicais em ritmo 
de samba, são atração na edição que começa às 14 horas. 

Já a ONG “Amor de 4 Patas” organiza uma feira de 
adoção de animais. A Biblioteca Itinerante, por sua vez, 
vai distribuir livros gratuitamente.

A Associação Avaré de Antigomobilismo (Aavant) 
também estará presente no evento com alguns veícu-
los do acervo da entidade. Outras informações podem 
ser obtidas pelo (14) 3732-5057. 

Grupo ministra oficina de
slackline dia 26, no CAIC 

de artes, sorteio de brindes e outras intervenções 
artísticas.

Quem organiza o evento é a equipe Slack 
Move, movimento comandado por praticantes de 
slackline de Avaré e Arandu que tem o objetivo de 
divulgar e fomentar a prática do esporte no interior 
paulista. 

Sobre o slackline
É um esporte radical no qual o objetivo é se 

equilibrar em uma fita de nylon flexível, que deve 
ter suas extremidades fixadas em árvores, postes e 
rochas. É uma ótima atividade para treinar equilí-
brio, postura e concentração. 

Grupo Mesclô vai animar com 
samba o “Cultura no Horto”
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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/2019

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 23/05/2019 às 9:00h na Sala de Reunião dos 
Conselhos Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, 
Centro Avaré.
Pauta:
* Leitura da Ata;
* Ofício 345, 346 – Promotoria – Eleição Conselho Tutelar – Reco-
mendações – Editais;
* Certificação da Entidade Arco-íris – Documentos e Relatórios de visita;
* Cursos a Realizar – Comissão – Nomear;
* Projetos – Data de Assinatura dos Termos de Fomento;
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com  e  (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 16 de maio de 2019.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO 
DE FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
129/19 – R. PERNAMBUCO,1577 – ACS – ALVARÁ
130/19 – R.DOS PINHEIROS – 4.+164.011-000 – AMV – LIMPEZA
131/19 – R.DOS PINHEIROS – 4.164.010-000 – CAS – LIMPEZA
132/19 – R.JOSÉ F. ALBUQUERQUE – 5.209.040-000 -LAN - LIMPEZA
 NOTIFICAÇÕES :
1070/19 – R.MARIANA S.GARCIA – 4.373.012-000 – ECPA – LIMPEZA 
1072/19 – R.ROBERTO KELLER – 5.341.022-000 – DAO – LIMPEZA
1097/19 – R,AMERICA, 181 – RBF – ESTACIONAMENTO IRREGULAR
1098/19 – R.MAESTRO ITAGIBA – 5.132.006-000 – RGA – ENTULHO
1099/19 – R.MAESTRO ITAGIBA – 5.132.005-000 - GS – 
5.132.005-000-ENTULHO
1105/19 – R.MARANHÃO,1208 – 1.038.013-000 – ST – SONORIZAÇÃO
1107/19 – R.RAUL O. DELGADO,242 – 5.230-018-000 – CRC – 
SONORIZAÇÃO
1108/19 – R.NICOLA PIZZA,1736 -5.236.014-000 – VCMF – SO-
NORIZAÇÃO
1109/19 – R.OTACILIO N. DUARTE – Q.3-LT 05 – CAS – LIMPEZA
1111/19 – R.OTACILIO N.DUARTE – Q3 – LT 08 – FCR – LIMPEZA
1111A/19 – R.PAULO NOGUEIRA,70 – PE – SONORIZAÇÃO
1112/19 – R.NAUFAL IGNATIUS, 361 – 4.542.001-000 - JCSS – 
SONORIZAÇÃO
1113/19 – AL.FRIDA ELZA,692 – 4.529.054-000 – NAF – SONO-
RIZAÇÃO
1120/19 – TV.CAMBARÁS – 4.037.002-000 – JGDB - LIMPEZA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 667 de 20/02/2019, protocolo/processo nº 278/19 de 
20/02/2019, AIP Nº 273 de 28/03/2019, protocolo/processo nº 
432/19 de 28/03/2019
Interessado: PAULO SERGIO QUARTUCCI NIERGA (NORMA 
ALIMENTOS CASEIROS)
CPF/CNPJ: 23.632.670/0001-26
Endereço: Rua São Vicente, nº 731 –  Avaré/SP

02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 760 de 09/04/2019, protocolo/processo nº 513/19 de 
09/04/2019, AIP Nº 602 de 09/04/2019, protocolo/processo nº 
514/19 de 09/04/2019, TERMO Nº 501
Interessado: RESTAURANTE E CHOPERIA RIMARE AVARÉ
CPF/CNPJ: 29.174.987/0002-23
Endereço: Avenida Prefeito Paulo Novaes, nº 61 –  Avaré/SP

SECR. ADMINISTRAÇÃO

Ref. Processo Expediente 315/18
Interessado : CLAUDIA FERNANDES DA SILVA
Assunto :Prorrogação de posse/exercício
Data: 14/05/2019

Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expe-
diente nº 315/2018, 
Considerando requerimento de Protocolo nº 23111/2019 do qual a 
candidata solicita prorrogação de posse por 30 dias;                                                                                                
Considerando que, determinação judicial de solicitação de Perícia 
Médica- Medicina Legal datada de 24/04/2019
Fica a candidata notificada para que no prazo de 15 (quinze) dias 
apresente cópia do laudo pericial que determinou a readaptação da 
mesma, sob pena de indeferimento da sua posse
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício

PROCESSO/EXPEDIENTE 053/2019 

Edital de Convocação :010/2019 – publicação 18/01/2019
Interessado : KAREN ESSER CORDEIRO

Considerando análise dos documentos juntados ao processo/expe-
diente 010/2019, verificamos, que a requerente não poderá aten-
der, na íntegra às exigências contidas no Edital regulamentador do 
certame. ( CP 001/2018- itens 2.3.2, 2.4 ), bem como Lei Comple-
mentar nº 126/2010 e Lei Complementar nº 216/2016, face a não 
comprovar a escolaridade exigida para o cargo
Indefiro a nomeação/posse/exercício, smj, face óbice as regras do 
Edital do Concurso Publico 001/2018, da Prefeitura do Município da 
Estância Turística de Avaré, em conformidade com as disposições 
previstas na Lei Municipal nº315/1995 no Artigo 07º,  parágrafo V
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 10 de Maio de 2019.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO 

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/19 – PROCESSO Nº. 136/19

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ma-
terial didático de língua estrangeira para atender os alunos da Edu-
cação Infantil (etapa I e II) e Ensino Fundamental.
Data de Encerramento: 06 de junho de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de junho de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 17 de maio de 2.019 – Crislai-
ne Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/19
PROCESSO Nº. 068/19

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para fornecimento de materiais, máquinas, equipamen-
tos e mão-de-obra para execução de recapeamento asfáltico em 
diversas vias desta municipalidade, conforme edital.
Data de Encerramento: 25 de junho de 2019 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 25 de junho de 2019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 17 de maio de 2.019 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 152/18 – Processo nº. 422/18

Fica ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 152/18 a empresa 
MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, objetivando o 
registro de preço para eventual aquisição de leite em pó para 
a merenda escolar das escolas e creches da rede pública, ser-
vidores da garagem municipal, varrição e outros da Secretaria 
Municipal de Serviços, refeições dos internos dos equipamen-
tos municipais. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de 
maio de 2.019. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, Josiane Aparecida 
Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da Educação e Abe-
lardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº.048/19 – Processo nº. 105/19
Fica adjudicado a Empresa WISE TECNOLOGIA LTDA ME, 
com valor total de R$ 26.976,00 (vinte e seis mil novecen-
tos e setenta e seis reais), objetivando a contratação de em-
presa para locação, instalação e manutenção preventiva e 
corretiva de rádio comunicador do SAMU – adjudicado em: 
03/05/2019.
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros, Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré, Abelardo Ferreira Mendes, Secre-
tário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa MILK VITTA COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA, objetivando o registro de preço para eventual 
aquisição de leite em pó para a merenda escolar das escolas e 
creches da rede pública, servidores da garagem municipal, varri-
ção e outros da Secretaria Municipal de Serviços, refeições dos in-
ternos dos equipamentos municipais, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 152/18 – Processo nº. 422/18. Homologado em: 13/05/2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA as empresas MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP (LOTE 
01-RECICLADOS), JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS 
EIRELI ME (LOTE 02 – PERSONALIZADO) E DESIGN COMER-
CIAL LTDA ME (LOTE 03 – PAPELARIA) - objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de kits de materiais es-
colares para a rede municipal, relativa ao Pregão Presencial nº. 
032/19 – Processo nº. 077/19. Homologado em: 09/05/2019.

Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a 
empresa MERCALF DIESEL LTDA objetivando a aquisição de ca-
minhões para a frota municipal, relativa ao Pregão Presencial nº. 
037/19 – Processo nº. 083/19. Homologado em: 09/05/2019.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa WISE TECNOLOGIA LTDA ME objetivando a con-
tratação de empresa para locação, instalação e manutenção 
preventiva e corretiva de rádio comunicador do SAMU, relativa 
ao Pregão Presencial nº. 048/19 – Processo nº. 105/19. Homo-
logado em: 03/05/2019.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA a empresa DELTA DISTRIBUIDORA CO-
MERCIAL LTDA EPP objetivando o registro de preços para even-
tual aquisição futura de 3.000 cestas básicas para o Fundo Social 
de Solidariedade, relativa ao Pregão Presencial nº. 053/19 – Pro-
cesso nº. 114/19. Homologado em: 07/05/2019.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 019/19 – Processo nº. 115/19

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a CENTRO DE INTE-
GRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, com valor total de R$ 
1.194.000,00 (Um milhão, cento e noventa e quatro mil reais), 
objetivando a contratação de empresa, que visa o desenvolvi-
mento de atividades para promoção da integração ao mercado 
de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, 
Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de 
programas de Estágio de Estudantes, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
13 de maio de 2.019 – Ronaldo Adão Guardiano – Prefeito da 
Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 152/18 – Processo nº. 422/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de leite em pó 
para a merenda escolar das escolas e creches da rede pública, servi-
dores da garagem municipal, varrição e outros da Secretaria Munici-
pal de Serviços, refeições dos internos dos equipamentos municipais
Valor Global: R$ 337.297,75 (Trezentos e trinta e sete mil, duzen-
tos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/05/2.019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 032/19 – Processo nº. 077/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MÉTODO UNIFORMES EIRELI EPP (LOTE 01 - RE-
CICLADOS)
Valor Global: R$ 823.538,58 (oitocentos e vinte e três mil quinhen-
tos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).
Detentora: JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI 
ME (LOTE 02 – PERSONALIZADO)
Valor Global: R$ 160.185,60 (cento e sessenta mil cento e oitenta 
e cinco reais e sessenta centavos).
Detentora: DESIGN COMERCIAL LTDA ME (LOTE 03 – PAPELA-
RIA)
Valor Global: R$ 810.381,90 (oitocentos e dez mil trezentos e oi-
tenta e um reais e noventa centavos).
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de kits 
de materiais escolares para a rede municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/05/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 053/19 – Processo nº. 114/19
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Valor Global: R$ 319.500,00 (trezentos e dezenove mil e quinhen-
tos reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de 3.000 
cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 07/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 019/19 – Processo nº. 115/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Objeto: Contratação de empresa, que visa o desenvolvimento de ativi-
dades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acor-
do com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), 
através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração
Valor Global: R$ 1.194.000,00 (Um milhão, cento e noventa e qua-
tro mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 13/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 037/19 – Processo nº. 083/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MERCALF DIESEL LTDA
Objeto: Aquisição de caminhões para a frota municipal.
Valor Global: R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil)
Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2019

Modalidade: Pregão Presencial nº. 048/19 – Processo nº. 105/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WISE TECNOLOGIA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para locação, instalação e ma-
nutenção preventiva e corretiva de rádio comunicador do SAMU.
Valor Global: R$ 26.976,00 (vinte e seis mil novecentos e setenta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2019

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 002/18 – PROCESSO Nº 153/18 (Contrato nº 
191/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré e a empresa CLÍNICA MÉDICA PRONTO PED LTDA, objeti-
vando o credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de pediatria, com prorrogação do 
prazo até 21 de maio de 2.020, no valor global de R$ 180.000,00 
(Cento e oitenta mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 022/18 – PROCESSO N° 528/18 (Contrato 
n° 611/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e empresa TMK ENGENHARIA S.A., objetivando o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão 
de obra para execução da obra de drenagem na Rua Dorita 
e Avenida Donguinha Mercadante, com prorrogação do prazo 
de execução da obra até 13 de agosto de 2.019 e prazo de vi-
gência contratual até 12 de setembro de 2.019. Alexandre Leal 
Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 018/16 – PROCESSO Nº 114/16 (Contrato nº 144/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, objetivando o forne-
cimento de gases medicinais (oxigênio e ar medicinal) em cilindros 
de alta pressão, bem como locação dos cilindros para atendimento 
da demanda de pacientes de HOME CARE, bem como ambulâncias, 
Pronto Socorro/UPA, SAMU e todas as Unidades de Saúde, com 
prorrogação do prazo até 05 de fevereiro de 2.020, no valor global 
de R$ 711.899,58 (Setecentos e onze mil, oitocentos e noventa e no-
venta reais e cinquenta e oito centavos). Roslindo Wilson Machado 
– Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 059/17 – PROCESSO Nº 173/17 (Contrato nº 177/17), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa CONVÊ-
NIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP, objetivando a 
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combus-
tíveis da frota do Corpo de Bombeiros, com prorrogação do prazo até 14 
de junho de 2.020. Murilo Daniel da Silva – 1° Tenente Comandante do 
Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 195/18 – PROCESSO N° 553/18 (Contrato n° 635/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA ME, obje-
tivando a prestação de serviços de capacitação e assessoramento 
para elaboração do Plano Diretor de Turismo da Estância Turística de 
Avaré/SP, com prorrogação do prazo de vigência até 24 de agosto de 
2.019. Glauco Fabiano Favaro de Oliveira – Secretário Municipal de 
Turismo da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE a Ata de Registro de Preço 
n° 442/18, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 152/18 – PRO-
CESSO Nº 422/18, que originou a contratação da empresa BARRA 
DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 
responsável pelo registro de preço para eventual aquisição de leite 
em pó para a merenda escolar das escolas e creches da rede públi-
ca, servidores da garagem municipal, varrição e outros da Secreta-
ria Municipal de Serviços, refeições dos internos dos equipamentos 
municipais, a presente rescisão tem fundamento legal no artigo 78 
inciso II c/c artigo 79 inciso II, da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo 
de Rescisão em: 13/05/2.019.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade do PREGÃO ELETRÔ-
NICO N° 032/19 – PROCESSO N° 127/19, que tem por objeto o 
registro de preço para futura aquisição de equipamentos para ma-
nuseio de materiais e transporte de caixas e volumes para uso no 
Almoxarifado da Saúde, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte, da Lei nº8.666/93, c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 16/05/2.019. Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE SUPRESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/18 – PROCESSO Nº 130/18 
(Contrato n° 161/18) fica suprimido o valor de R$ 146.265,80 (Cen-
to e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta 
centavos) com a empresa TMK ENGENHARIA S. A, o que corres-
ponde a aproximadamente 15,10% (quinze vírgula dez por cento) 
do total do contrato, o que objetiva o fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução de pavi-
mentação asfáltica em C.B.U.Q. guias e sarjetas e unidades de 
rampas de acessibilidade em algumas vias do Município de Avaré/
SP. Assinatura do Termo de Supressão: 15/05/2.019.
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SERVIÇOS

Ruas do centro e do Jardim 
Paraíso receberam novas 
luminárias

Através da Secretaria de Serviços, a Pre-
feitura de Avaré substituiu lâmpadas antigas 
em ruas do Jardim Paraíso e do centro da 
cidade.  

O bairro, que era iluminado por lâmpadas de 
mercúrio 80 watts, recebeu luminárias em led de 
153 watts. Foram concluídas 44 trocas na Rua Mi-
guel Chibani e outras 22 na Rua Dona Lolita. A in-
tervenção seguiu ainda pelas ruas João Roberto 
Keller e Alfredo José Alves.

Já no centro, receberam os serviços a Rua Goias 
com 2 trocas, a Rua Alagoas com 4 substituições e 
a Rua Bahia com 10 trocas.

Segundo a administração municipal, as melho-
rias na iluminação pública devem ser levadas para 
outros bairros em breve. 

Prefeitura substitui 
lâmpadas antigas por led

Reparos
Em caso de lâmpadas queimadas, o munícipe 

pode entrar em contato com a Secretaria de Servi-
ços através do telefone (14) 3711-1340, indicando 
o nome da rua e o número do imóvel mais próxi-
mo ao poste que precisa de manutenção.

Serviço gratuito acontece a partir das 
17 horas na unidade do Bonsucesso

A Secretaria Municipal da Saúde comunica que será realizada na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do  Bonsucesso, no próximo dia 22, quarta-
-feira, a Campanha de Exame de Coleta do Papanicolau. 

A ação preventiva serve para a detecção precoce do câncer de colo 
do útero e de doenças sexualmente transmissíveis. As consultas serão 
conduzidas pelos médicos Afonso Rosário e Lilian Manguli. 

A unidade estará aberta para a coleta das 17h às 22h. Não é necessá-
rio agendar horário. Para realizar o exame deverá ser apresentado o RG, 
CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Serviço
A Unidade Básica de Saúde (UBS) se localiza na Rua Musa, nº 2654, 

Bairro Bonsucesso. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 
(14) 3733-4604.

 

SAÚDE 

Campanha de coleta de papanicolau acontece no dia 22


