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Despachos do Diretor da Emeb 
“ Zainy Zequi”, 26/03/2018

A Diretora da Emeb “ Zainy zequi”, com base no Decreto 3.265 de 
03/07/2012, expede os seguintes atos decisórios:

Ato Decisório n° 01/2018
AMANDA REIS dos SANTOS CRUZ , RG n° 27.158.961-9/SP, 
Professor Adjunto da Emeb  “Professora Alzira Pavão” em Avaré, 
pretende acumular com o cargo de Professor Adjunto do QM , na 
Emeb “Maneco Dionisio” , em Avaré, DEE.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 02/2018
CINTIA de CÁSSIA JONAS RAMOS, RG n° 26.447.106-4/SP, Pro-
fessor de Educação Básica II da Emeb  “Professora Alzira Pavão” em 
Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor da Educação  II  
do QM , na Emeb  “ Paulo Thomaz da Silva”, em Avaré, DEE.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 03/2018
LUIZA CORREA de SOUZA BORGES, RG n° 54.820.635-1/SP, 
Professor da Educação Básica I da Emeb  “Professora Alzira Pa-
vão” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor Ad-
junto  do QM , na Emeb “Duilio Gambini” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 04/2018
MARINA QUEIROZ SILVA, RG n° 60.320.716-9/SP, Professor 
Adjunto da Emeb  “Professora Alzira Pavão” em Avaré, pretende 
acumular com o cargo de Professora Universitária na do QM, “Fa-
culdades Integradas Regionais de Avaré”, em Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 05/2018
RITA de CÁSSIA PRATT da SILVA, RG n° 16.775.554-7/SP, Professor 
da Educação Básica I da Emeb  “Professora Alzira Pavão” em Avaré, 
pretende acumular com o cargo de Professor da Educação Básica I do 
QM , na Emeb “Professora Alzira  Pavão”” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ivone Dias Fusco
RG: 27.808.174-5/SP

Diretor de Escola

LEIA-SE
Despachos Do Diretor  da  Emeb “Alzira Pavão” , 26/03/2018

A Diretora da Emeb “Alzira Pavão”, com base no Decreto 3.265 
de 03/07/2012, expede os seguintes atos decisórios:

Despachos do Diretor da Emeb “ Professora 
Celina Villela Duarte Bruno”, 26/03/2018

A Diretora da Emeb “ Professora Celina Villela Duarte Bruno”, com 
base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede os seguintes atos 
decisórios:

Ato Decisório n° 04/2018
SANDRA ROSA MACIEL BELEI, RG n° 35.261.930-2/SP, Profes-
sor Adjunto da Emeb  “Professora Celina Villela Bruno” em Avaré, 
pretende acumular com o cargo de Professor da Educação Básica 
II  do QM , na Emeb “Professora Celina Villela Duarte Bruno” , em 
Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

LEIA-SE
Ato Decisório n° 04/2018
SANDRA ROSA MACIEL BELEI, RG n° 35.261.930-2/SP, Profes-
sor Adjunto da Emeb  “Professora Celina Villela Bruno” em Avaré, 
pretende acumular com o cargo de Professor Adjunto  do QM , 
na Emeb “Professora Evani Elaine Batochio Casolato” , em Avaré, 
SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Vera Lúcia Greguer Ribeiro
RG: 17.082.331-3/SP

Diretor  Substituta da Escola

Despachos do Diretor da Emeb 
“ Clarindo Macedo”, 26/03/2018

A Diretora da Emeb “Clarindo Macedo”, com base no Decreto 3.265 
de 03/07/2012, expede os seguintes atos decisórios:
Ato Decisório n° 01/2018
MARIA NEVES de OLIVEIRA, RG n° 13.954.707/SP, Professor da 
Educação Básica Ir da Emeb  “José Rebouças de Carvalho” em 
Avaré, pretende acumular com o cargo de PEB II do QM , na EE 
“Matilde Vieira” , em Avaré, DEE.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 02/2018
ANDRÉIA DE CÁSSIA BATISTA, RG n° 12.148.299/SP, Professor 
de Educação Básica I  da Emeb  “José Rebouças de Carvalho” em 
Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor de Educação 
Básica  I do QM , na Emeb “Dona Anna Novaes” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 03/2018
ALMERINDA PELINTER, RG n° 4.314.965-2/SP, Professor da 
Educação Básica I da Emeb  “José Rebouças de Carvalho” em 
Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor da Educação 
Básica I  do QM , no “Colégio Universitário Anglo” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 04/2018
AZÉLIA SERRANO, RG n° 19.547.194-5/SP, Professor Adjunto da 
Emeb  “José Rebouças de Carvalho” em Avaré, pretende acumular 
com o cargo de Professor da Educação Básica II do QM , no CEI 
“Geraldo Benedete” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 05/2018
CILMARA APARECIDA CRUZ FELIPE, RG n°29.433.455-5/SP, 
Professor da Educação Básica II da Emeb  “José Rebouças de 
Carvalho” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor 
da Educação Básica  II do QM , na EE “Dona Benê de Andrade” , 
em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 06/2018
EDNA MARIA de AZEVEDO MACEDO, RG n° 11.945.012/SP, Pro-
fessor da Educação Básica I da Emeb  “José Rebouças de Carva-
lho” em Avaré, pretende acumular com o cargo de PEB I do QM , 
na EE “Raymundo Cintra” , na cidade de Botucatu/Vitoriana – admi-
nistrando suas aulas na Emeb “ Fausto da Silva Rodrigues”, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 07/2018
FABIANA APARECIDA CYRINO ZEQUI, RG n° 32.808.674-5/SP, 
Professor de Educação Básica  I  da Emeb  “José Rebouças de 
Carvalho” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor 
de Educação Básica II do QM , na Emeb “Fausto dos Santos Rodri-
gues” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 08/2018
LUCI MAURA GREGÓRIO de CASTRO, RG n° 27.454.796-X/SP, 
Professor Adjunto da Emeb  “José Rebouças de Carvalho” em Avaré, 
pretende acumular com o cargo de Professor da Educação Básica I do 
QM , na Emeb “Professor Clarindo Macedo” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 09/2018
MARIA CLAUDIA OKIISHI, RG n° 16.129.844/SP, Professor da 
Educação Básica I da Emeb  “José Rebouças de Carvalho” em 
Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor Adjunto  do 
QM , na Emeb “Fausto  dos Santos Rodrigues”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 10/2018
MÁRCIA MAGNA da SILVEIRA DUTRA PEROTO, RG n° 
24.640.005-5/SP, Professor de Educação Básica I da Emeb  “José 
Rebouças de Carvalho” em Avaré, pretende acumular com o cargo 
de Professor da Educação Básica I do QM , no “Colégio Universitá-
rio Anglo , na cidade de Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 11/2018
PRISCILA GALVÃO de ALMEIDA LEME, RG n° 35.761.252-8/SP, 
Professor de Educação Básica I da Emeb  “José Reouças de Car-
valho” em Avaré, pretende acumular com o cargo de PEB II do QM 
, na EE “Dona Benê de Andrade” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Errata
Na capa da última edição, por erro técnico de edi-
toração, onde se lê 29 de março de 2018, sába-
do, ano XVII, edição 851, o correto seria 06 de 
abril de 2018, sexta-feira, ano XVII, edição 852.
Também na coluna expediente saiu as descri-
ções na versão eletrônica onde o correto seria 
as descrições da versão impressa.
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Ato Decisório n° 12/2018
VANUSA MARIA MARTINS RODRIGUES, RG n° 23.095.091-7/SP, 
Professor de Educação Básica II  da Emeb  “José Rebouças de Car-
valho” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor da 
Educação Básica  II do QM , na EE “Matilde Vieira” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Giovani Mercandante Campanile
RG: 4.804.750/SP
Diretor de Escola

LEIA-SE
Despachos do Diretor da Emeb “ José Rebouças de Carvalho”, 
26/03/2018
A Diretora da Emeb “José Rebouças de Carvalho”, com base no 
Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede os seguintes atos decisórios:

Despachos do Diretor da Emeb “ Professor 
Clarindo Macedo”, 26/03/2018

A Diretora da Emeb “ Professor Clarindo Macedo”, com base no 
Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede os seguintes atos decisórios:

Ato Decisório n° 01/2018
JULIANA THAIS RIBEIRO VITAL, RG nº 41.630.010-8/SP, PEB 
I, Efetiva da Emeb “Prof. Clarindo Macedo” em Avaré,  pretende 
acumular com a mesma função de PEB I, na Emeb “Prof. Clarindo 
Macedo” em Avaré, SME.

Ato Decisório n° 02/2018 
Decisão: Acúmulo Legal.

r de Educação Básica I  da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” 
em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor da Edu-
cação  I do QM , na Emeb “Conjunto Habitacional Dulio Gambini” 
, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 03/2018
ROBERTA INESSA LANÇA RAMOS, RG n°27.003.188-1/SP, Profes-
sor da Educação Básica I da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” 
em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor da Educação 
Básica I do QM , na Emeb “Maneco Dionisio” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 04/2018
MARLENE APARECIDA DEMEZ DE ANDRADE, RG n° 20.056.485/
SP, Professor da Educação Básica I da Emeb  “Professora Norma 
Lilia Pereira” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Profes-
sor Adjunto do QM , na Emeb “Orlando Cortez” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 05/2018
CAMILA TAVARES BENTO, RG n°34.767.706/SP, Professor Adjun-
to  da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” em Avaré, pretende 
acumular com o cargo de Professor Adjunto do QM , na Emeb “Pro-
fessor Fausto dos Santos Rodrigues  ” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 06/2018
CAMILO BOSCOLO GAMA CÔRREA, RG n° 33.382.387-4/SP, 
Professor da Educação Básica II da Emeb  “Professora Norma Lilia 
Pereira” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Diretor do 
CEI ‘Camila Negrão da Cunha Ribeiro”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 07/2018
ELAINE GARCIA CORTEZ de OLIVEIRA, RG n°30.579.266-0/SP, Professor 
da Educação Básica I da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” em Avaré, 
pretende acumular com o cargo de Professor da Educação Básica II  do QM 
, na EMEI  “Aparecida Matheus Roliml” , em Cerqueira César – SP , DEE.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 08/2018
LILIANE OLIVEIRA GUASSU, RG n°29.046.766-4/SP, Professor 
da Educação Básica  II da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” 
em Avaré, pretende acumular com de Diretor de Escola do QM , 
na Emeb “Conjunto Habitacional Duilio Gambini” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Nali Khairallah
RG: 16.185.069/SP
Diretor de Escola

LEIA-SE
Despachos do Diretor da Emeb 

“ Professora Norma Lilia”, 26/03/2018
A Diretora da Emeb “ Professora Norma Lilia”, com base no Decre-
to 3.265 de 03/07/2012, expede os seguintes atos decisórios:

Ato Decisório n° 01/2018
JULIANA THAIS RIBEIRO VITAL, RG nº 41.630.010-8/SP, PEB 
I, Efetiva da Emeb “Prof. Clarindo Macedo” em Avaré,  pretende 
acumular com a mesma função de PEB I, na Emeb “Prof. Clarindo 
Macedo” em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 02/2018
ROBERTA INESSA LANÇA RAMOS, RG n°27.003.188-1/SP, Pro-
fessor da Educação Básica I da Emeb  “Professora Norma Lilia 
Pereira” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor 
da Educação Básica I do QM , na Emeb “Maneco Dionisio” , em 
Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 03/2018
MARLENE APARECIDA DEMEZ DE ANDRADE, RG n° 20.056.485/
SP, Professor da Educação Básica I da Emeb  “Professora Norma 
Lilia Pereira” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Profes-
sor Adjunto do QM , na Emeb “Orlando Cortez” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 04/2018
CAMILA TAVARES BENTO, RG n°34.767.706/SP, Professor Adjun-
to  da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” em Avaré, pretende 
acumular com o cargo de Professor Adjunto do QM , na Emeb “Pro-
fessor Fausto dos Santos Rodrigues  ” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 05/2018
CAMILO BOSCOLO GAMA CÔRREA, RG n° 33.382.387-4/SP, 
Professor da Educação Básica II da Emeb  “Professora Norma Lilia 
Pereira” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Diretor do 
CEI ‘Camila Negrão da Cunha Ribeiro”, em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 06/2018
ELAINE GARCIA CORTEZ de OLIVEIRA, RG n°30.579.266-0/SP, 
Professor da Educação Básica I da Emeb  “Professora Norma Lilia 
Pereira” em Avaré, pretende acumular com o cargo de Professor da 
Educação Básica II  do QM , na EMEI  “Aparecida Matheus Roliml” 
, em Cerqueira César – SP , DEE.
Decisão: Acúmulo Legal

Ato Decisório n° 07/2018
LILIANE OLIVEIRA GUASSU, RG n°29.046.766-4/SP, Professor 
da Educação Básica  II da Emeb  “Professora Norma Lilia Pereira” 
em Avaré, pretende acumular com de Diretor de Escola do QM , 
na Emeb “Conjunto Habitacional Duilio Gambini” , em Avaré, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

Nali Khairallah
RG: 16.185.069/SP
Diretor de Escola

SEC. DA FAZENDA

Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO

Em cumprimento ao TAC realizado entre o Ministério Público e a 
Municipalidade, comunicamos que, de segunda feira até quarta 
feira estamos atendendo reclamações de sonorização, das 8:00 h 
( oito horas ) até as 17,00 h ( horas), e de quinta feira das 8:00 h 
(oito horas) até domingo as 8:00 h (oito horas) estamos atenden-
do inenterruptamente.
As reclamações devem ser feitas pelos telefones 190 (Policia 
Militar-COPOM) ou 99902-0702 (Fiscalização Municipal)  ou ainda 
pessoalmente na Prefeitura,em dias normais,  protocolando a 
reclamação para o  Departamento de Fiscalização.

Avaré, 12 de abril de 2018

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
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INEDITORIAIS

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

Aos 02 de Abril de 2018 às 19:00 hrs, nas dependências do Centro 
Administrativo, deu início à reunião ordinária do Conselho Munici-
pal de Trânsito da Estância Turística de Avaré com a presença dos 
seguintes membros: Marcelo Goes -  Representante da Secretária 
Mun. de Planejamento e Transportes – Carlos Roberto Ferreira – 
Representante da Secretária Mun. da Saúde –  Atenéia Ferreira – 
Representante do Departamento Mun. de Trânsito – Nilmar Pereira 
de Souza – Representante do Poder Legislativo– Carlos Alberto 
Centeno Garcia– Representante da AREA – Angelo Antônio Mar-
cusso – Representante da  ACIA  – Cap. Rodrigo Augusto Santana 
– Representante da Polícia Militar - Rodrigo B. De Oliveira – Repre-
sentante da Empresa Rápido Luxo Campinas –Luiz Gonzaga de 
Avila – Representante da Classe dos Taxistas– Alexandre Carlos 
Nogueira – Representante da Classe dos Mototaxistas- Hermes 
Rodrigo Pereira– Representante do CAE. O presidente iniciou a 
reunião com a discusão da pauta estabelecida com os seguintes 
assuntos.1- Requerimento Nº 0061/2018-CMV- Possibilidade de 
demarcação de uma vaga de estacionamento para IDOSO na Rua 
Alagoas, próximo ao número 1153. (Decisão: Não Aprovado).2- 
Requerimento Nº 0103/2018-CMV- Considerando as alterações 
nas entradas de acesso á cidade devido a duplicação da SP 255, 
considerando o expressivo aumento do tráfego de veiculos au-
tomotores no Municpío, que informe esta casa de leis se existe 
projeto de implantação de semáforos nos principais cruzamentos 
da cidade. (Decisão: Detalhar).3- Requerimento Nº 0105/2018-
CMV- Possibilidade de implantar sinalização de estacionamento 
na Rua Rio de Janeiro, no trecho entre a Rua Coronel João Cruz 
e Rua Braz Caldeira, permitindo estacionamento em um só lado 
da mesma. (Decisão: Segundo informação do Marcelo(chefe da 
sinalização)  já existe a sinalização correta).4- Requerimento Nº 
0103/2018-CMV- Possibilidade de determinar mão única na Rua 
Roldão Euphrásio Leal, no sentido Bairro-Centro. (Decisão: Não 
Aprovado).5-Ofício n 0002/2018- CMV- Consto que fui informado 
que serão demarcadas 08 (oito) vagas de motocicletas na Avenida 
Prefeito Paulo Novaes, defronte ao número 561, no sentido EMA-
PA-Centro. Requeiro de Vossa Senhoria para que as citadas vagas 
de motocicletas sejam demarcadas no sentido oposto da Avenida 
-Centro-EMAPA- na confluência entre a Avenida Prefeito Paulo No-
vaes e a Rua Nhô Nhô Pereira. (Decisão: Não Aprovado).6- Reque-
rimento Nº 0259/2018-CMV- Para que avalie a necessidade de se 
manter o semáforo da Rua Alagoas com a Avenida Major Rangel. 
(Decisão: Não Aprovado).7-Requerimento Nº 0260/2018-CMV- 
Avalie e estude a possibilidade de reprogramação do semáforo (no 
tempo da Lineu Prestes) e realinhamento da faixa de pedestre no 
cruzamento das Ruas Bahia com Rua Lineu Prestes, de modo que 
o transeunte tenha “tempo” para que possa transpor a via públi-
ca, sem que os carros ambos os lados estejam transitando pela 
via nos dois sentidos. ( Decisão: Não Aprovado).8-Requerimento 
Nº 0316/2018-CMV- Estude a possibilidade de instalação de um 
redutor de velocidade, na Rua São Paulo cruzamento com a Rua 
Rio Grande do Norte, próximo ao n918. (Decisão: Sinalização Ho-
rizontal e Vertical)9-Requerimento Nº 2621/2018- Municipe- Opção 
Imoveis Avare LTDA- Solicitamos a V.Sas. Presidente e componen-
tes do COMUTRAN com fulcro da Lei 10.741 de 01-10 de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso) artigo N. 41 e seguintes para disponi-
bilizarem a demarcação de pelo menos (02) duas vagas de esta-
cionamento publico para a Rua Goiás em frente ou o quanto mais 
próximo do N. 1560, para pessoa idosa e pessoas com necessida-
des especiais. (Decisão: Não Aprovado a implantação de vaga de 
idoso, pois dentro do perímetro rotativo já esta implantado os 5% 
de estacionamento para idosos conforme estabelece a Lei 10.741 
de 01-10 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) Artigo 41. (Não 
Aprovado a implantação de vaga de deficiente, pois dentro do pe-
rímetro rotativo já esta implantado os 2% de vagas conforme esta-
belece o Decreto 5.296 de 02 Dezembro de 2004 que regulamenta 
a Lei N 10.098/00, para, no artigo 25, determina a reserva de 2% 
do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veiculos 
que tranportem pessoas portadoras  de deficiência física ou visual. 
10-Requerimento Nº 3479/2018- Municipe- Jaime Pedro de Alcan-
tara- Venho através deste requerer que seja pintado uma faixa de 
pedestre em frente a essa fima (Jaime Pedro de Alcântara) que é 
uma escola, como são as outras escolas da cidade, no endereço 
Rua Distrito Federal n1054. (Decisão: Aprovado).11-Requerimen-
to Nº 4080/2018- Municipe- Wagner Garcia Sanchez- Requerer a 
Vossa Senhoria que avalie a questão e determine a implantação, 

no local, de placas de estacionamento preferencial em número de 
quatro, duas para deficientes e duas para idosos nos locais já as-
sinalados. ( Av. Gilberto Filgueiras ns 936 e 946). (Decisão: Apro-
vado).12-Requerimento Nº 4426/2018- Municipe- Roberto Augusto 
da Silva- Venho por meio deste solicitar a este departamento uma 
colocação de faixa amarela dos dois lados na Avenida Ouro Ver-
de próximo da rotatória de entrada no Loteamento Porto Seguro. 
(Decisão: Apresentar fotos).13-Requerimento  Nº 4566/2018- Mu-
nicipe- Simone Silvestre- Venho solicitar ao DEMUTRAN a instala-
ção de lombada na Avenida Espanha entra ás Ruas Kiev e Marcos 
Tamassia ou outra possibilidade de diminuir o excesso de veloci-
dade de veículos. (Decisão: Estudo para implantação de radar).
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Atenéia Ferreira 
matrícula 2053, membro deste Conselho Municipal de Trânsito, e 
Secretária do mesmo. Esta Ata deve ser assinada por todos os 
presentes referenciados.

Comunicado
A Prefeitura da Estância Turística de avaré, informa ao proprie-
tário da Empresa cadastrada sob o nº 16.824, a comparecer no 
Departamento de ISS / Alvará no prazo máximo de sete dias, 
com a finalidade de regularização cadastral, o não compareci-
mento implicara na ocorrência do disposto na Lei Complemen-
tar 225/16, Art 180 §3º .

Edital de Convocação
Eu, Leonardo do Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Servi-
dores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e Região, con-
voco todos os trabalhadores da Prefeitura de Avaré, filiados ou não, 
para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no 
próximo dia 28 de abril, sábado, nas dependências da Câmara Mu-
nicipal - avenida Gilberto Filgueiras, 1631, bairro Alto da Colina -, 
com a primeira chamada às 09h30 e a segunda, às 10h (com qual-
quer quórum) para análise dos seguintes temas:
- Discussão do Díssidio da categoria referente a 2017/2018; 
- Demais assuntos correlatos. 

LEONARDO DO ESPÍRITO SANTO
Presidente

SOCIEDADE EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA 
RECUPERADORA DE AVARÉ - SEARA

RUA AMÉRICA Nº 301 – VILA JARDIM-SP
CNPJ: 44.584.399/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA  – 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Dia 30 de abril 2018, às 19:30 horas, por um terço (1/3) dos as-
sociados ativos e contribuintes, em primeira convocação, e em 
segunda convocação às 20:00 horas, com qualquer número de 
presentes, a ser realizada em sua Sede, na Rua América nº 301 
– Bairro Vila Jardim, sito nesta cidade, com a seguinte pauta, nos 
termos do artigos 14, § único, e artigo  17, §§ 1º e 2º, do seu Es-
tatuto Social, objetivando a renovação do convênio para o ano em 
curso, com a seguinte pauta.
I - Leitura e proposta de alteração/modificação estatutária.
II – discutir e aprovar a modificação proposta.
Avaré (SP), 11 de abril de 2.018.

GILBERTO DIAS SOARES
Presidente

Comunicação de Mudança de Endereço

A direção do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públi-
cos Municipais de Avaré e Região informa a todos que, a partir 
da próxima segunda-feira, 16 de abril, estará atendendo em 
imóvel localizado à Rua Bahia, 1.550, no centro da cidade. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3731-2475. 

Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos 
Municipais de Avaré e Região
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV  
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - ABRIL DE 2018.
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LEGISLATIVOOBRAS

REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES APRESENTADAS 
NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 09 de ABRIL de 2018

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que informe, qual a atual tiragem do sema-
nário oficial do município e qual a gráfica que está sendo realizada 
sua impressão.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do se-
tor competente, para que nos informe, qual a situação da reforma 
e revitalização do “Lanchodromo”, situado na Concha Acústica e 
qual o motivo, ou motivos que estão impedindo sua inauguração e 
funcionamento. JUSTIFICATIVA: Este vereador foi vistoriar a obra 
e percebeu que ela está praticamente terminada e que o local já 
está sendo depredado e se tornando albergue de andarilhos.
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do 
setor competente, para que nos informe, quais foram os eventos 
TURISTICOS de realização e organização da pasta da Secretaria 
de Turismo no ano de 2017.
- que seja oficiado A ACIA – Associação Comercial Industrial e 
Agropecuária de Avaré, a Secretaria de Industria e Comércio e ao 
escritório do SEBRAE Botucatu, votos de parabenização pelo tra-
balho e esforço para inauguração do “SEBRAE”.
-que seja oficiado a OAB Avaré e a Faculdade Eduvale, votos de 
parabenização pela realização do evento social que arrecadou fral-
das, leite em pó e alimentos ao Lar São Vicente de Paula.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado a CPFL para que nos informe 
o que acontece na Rua Welligton de Paula Assis pois a grande 
oscilação de energia e até mesmo queda de energia, pois vários 
munícipes residentes desta via procuraram este vereador pois já 
tentaram entrar em contato com a CPFL e não obtiveram nenhuma 
posição quanto ao fato.

Adalgisa Lopes Ward
- Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, para que nos esclareça: De que forma está sen-
do implementado a Coleta Seletiva em nossa cidade? Como é feita 
a separação do lixo em nossa cidade, conforme a composição, ori-
gem similares, tais como vidro, plástico, resíduos industrias, subs-
tância orgânicas, metais, lixo hospitalar e papel?  Como e onde as 
pessoas armazenam os resíduos até o momento da coleta? É feito 
um trabalho de conscientização e preparo para que os avareenses 
armazém corretamente os resíduos? Como está sendo realizado 
esse trabalho pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em nos-
sa cidade? Nos bairros como está sendo realizado essa coleta?
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos esclareça:
Considerando que as Estações Ferroviárias de nossa cidade já 
foram doadas ao Município, como estão as tratativas com a SPU 
para cessão de uso? Pois, sabemos que existe um convênio com a 
SPU. Como nossa cidade é Estância Turística os avareenses e os 
visitantes serão agraciados com a restauração/reforma de uso das 
ferroviárias. Que providências estão sendo tomadas em benefício 
de nossa cidade?
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secreta-
ria Municipal da Saúde que envie a esta Casa de Leis informações 
quanto ao Cronograma de Vacinação e Monitoramento da Febre 
Amarela no Município.
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- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
nos prestem informações sobre um terreno baldio coberto de mato 
localizado na Avenida Ângelo Contrucci ao lado do número 234, 
confluência com rua Mirassol/Bairro Colina Verde. Após inúmeros 
pedidos dos moradores próximos do local para que a Prefeitura Mu-
nicipal tomasse providências em relação ao abandono do referido 
lote, pois existe uma grande proliferação de animais peçonhentos 
como: lesmas, escorpiões, aranhas, caramujos africanos etc... A Vi-
gilância Sanitária já tomou providências em relação a proliferação 
de animais peçonhentos e de caramujos africanos que provocam 
sérios problemas à Saúde Pública? Considerando que o proprietá-
rio do lote deverá ser acionado e multado conforme determina a lei.
- que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo), que nos informe sobre a Segurança 
Hídrica de nossa cidade para evitar o desabastecimento da popu-
lação: Quantos reservatórios nossa cidade possui? Qual a capaci-
dade desses reservatórios? Por quantas horas é possível garantir 
o abastecimento dos moradores, caso aconteça à crise hídrica no 
Município? Qual o valor investido pela SABESP para minimizar as 
perdas de água?

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Governador do Estado de 
São Paulo, Márcio França e o Senhor Secretário Estadual de De-
senvolvimento Social, no sentido de informar se é possível realizar 
NOVO ESTUDO TÉCNICO VISANDO CONTEMPLAR NOSSO 
MUNICÍPIO COM O “PROGRAMA BOM PRATO”, tendo em vista 
que somos referência em saúde para outras 16 cidades de nossa 
região, recebendo diariamente inúmeros familiares e amigos de 
pessoas hospitalizadas com dificuldades financeiras e de alimen-
tação, além dos habitantes de nosso município que por questões 
sociais e econômicas, permanecem em estado de vulnerabilidade 
social. Tenho ciência, que existem 52 unidades implantadas no Es-
tado de São Paulo e que em 2016 o referido pleito já foi objeto de 
atenção da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo, com registros no sistema para análise e avaliação, no 
entanto, novo estudo sobre a perspectiva analítica dos familiares 
e amigos dos 16 municípios que utilizam nosso hospital, poderá 
ofertar resultados de real necessidade.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Presidente desta Casa 
de Leis no sentido de informar a possibilidade, por iniciativa des-
ta Casa Legislativa, de realizar SESSÃO SOLENE PARA COME-
MORAR O CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO PROFESSOR 
FAUSTO MAZZOLA, NA NOITE DE SEXTA-FEIRA, DO DIA 28 DE 
SETEMBRO DE 2018, a quem Avaré deve a confecção de signifi-
cativas obras de arte que embelezam o seu cenário urbano. Con-
forme os termos da Lei Municipal nº 2180/18, aprovada por esta 
Edilidade, estamos a celebrar o “Ano do Escultor Fausto Mazzola”, 
iniciativa criada pelo Executivo para envolver, sobretudo, motivar 
os alunos da rede pública a conhecer, a pesquisar e a estudar a 
vida, os exemplos e os trabalhos elaborados pelo grande escultor. 
Agraciado em 1959 por este Legislativo com o título de Cidadão 
Avareense, o professor Mazzola merece, com efeito, ter hoje a sua 
memória oportuna e dignamente lembrada e cultivada no transcur-
so dos 100 anos de sua natividade. Para tanto, justifico a realização 
de solenidade especial para a qual serão convidados seus descen-
dentes, amigos, admiradores, bem como a sociedade em geral. 
Em tempo, que seja formalmente CONVIDADO O ESCRITOR, 
JORNALISTA, PESQUISADOR E CRONISTA, GESIEL THEODO-
RO DA SILVA JUNIOR PARA PRESTAR A HOMENAGEM OFICIAL 
NA SESSÃO SOLENE AOS PARTICIPANTES, tendo em vista sua 
sumidade no assunto.
- REQUEIRO que sejam consignados VOTOS DE LOUVOR E 
DE GRATIDÃO, EM NOME DA POPULAÇÃO AVAREENSE, À 
SENHORA YRAIMA MAZZONI NEGRÃO E AOS SENHORES 
NAHSCIR MAZZONI NEGRÃO, GERSON MAZZONI NEGRÃO 
E CÉSAR MAZZONI NEGRÃO, filhos do inesquecível empresá-
rio, político, advogado e memorialista JOAQUIM NEGRÃO, o po-
pular TININHO, pela doação de centenas de fotografias, série de 
telas, bem como de peças de trabalho (cavaletes e biombos) para 
o Museu Municipal. A valiosa cessão de tão expressivo material 
de valor histórico e artístico não apenas enriquece o patrimônio 
museológico avareense, como permite efetivamente a montagem 
e criação do Acervo Fotográfico “Joaquim Negrão”, cuja legislação 
recentemente mereceu unânime aprovação desta Casa. Digno de 
aplausos, portanto, é o gesto emblemático da família Mazzoni Ne-
grão, que assim segue o digno exemplo de seu patriarca e coopera 
enormemente para a preservação da memória avareense.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré no sentido de informar se é possível 
REALIZAR ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE VISANDO A 
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO ACESSO 

DAS PRINCIPAIS ESTRADAS QUE ESTÃO SENDO ALVO DE 
DESCARTE DE LIXO IRREGULAR, tendo em vista que possibili-
taria a identificação e possível punição aos infratores, já que nosso 
município vem sofrendo com os constantes descartes irregulares 
de resíduos, que degradam o meio ambiente, oneram o município, 
colocam em risco a saúde pública e interferem na paisagem do 
local. Assim sendo, smj, a instalação de monitoramento por meio 
de câmeras de segurança com tecnologia para filmagens noturna, 
poderia ser um importante aliado no combate desta prática em nos-
so município.
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré no sentido de informar: 1-Existe Or-
ganograma da Prefeitura Municipal? 2-Existe Organograma das 
Secretarias Municipais?3-Existe Organograma dos Setores das 
Secretarias? 4-Os Organogramas contemplam o número de servi-
dores necessários por setor e o número de servidores lotados por 
setor? Se sim, solicito cópia dos organogramas existentes.

Carlos Alberto Estati
- que seja CONVOCADA a Secretária de Indústria, Comércio e Tec-
nologia, Sra. Sandra de Fátima Theodoro e o Secretário de Obras 
e Habitação, Sr. Alexandre Leal Nigro, para comparecerem a esta 
Casa de Leis na Sessão Ordinária do dia 23/04/2018 às 18h30min 
a fim de esclarecer acerca das áreas destinadas à instalação de In-
dústrias e Estabelecimentos Comerciais no nosso município, expli-
cando, inclusive se existe em andamento por parte dessas secreta-
rias, projeto para implantação de tais estabelecimentos no sentido 
de ter um local já determinado para tanto, e, em caso positivo, tra-
zer tais projetos para apresentação aos Edis, bem como explanado 
acerca da ocupação do solo atualmente por esses estabelecimen-
tos, posto que este vereador tem recebido inúmeras reclamações 
de munícipes devido à fixação de pequenas indústrias e comércios 
em áreas de zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor, sem o 
respectivo estudo de impacto de vizinhança.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que informe esta Casa de Leis se há a inten-
ção de terceirizar o atendimento de saúde no município de Avaré 
com contratações de Organizações Sociais. JUSTIFICATIVA: Jus-
tifica-se esta propositura em razão de situações observadas mais 
recentemente em nossa cidade no tocante a várias exonerações e 
aposentadorias de médicos, diminuindo drasticamente as alterna-
tivas de atendimento na saúde básica e especialidades, associado 
ao fato do desinteresse de novos profissionais em participar de 
concursos para preenchimento das vagas existentes.
- que seja oficiado ao Secretário Municipal da Saúde, Dr. Roslindo 
Wilson Machado, para que informe esta Casa de Leis, conside-
rando o Projeto de Lei nº 34/2018, o qual dispõe sobre abertura 
de Crédito Adicional Especial que especifica e dá providências 
(Secretaria Municipal de Saúde R$6.172.540,60), em que época 
tais recursos chegaram ao município e através de quais fontes e 
programas de saúde, seja do Governo Estadual ou Federal. JUS-
TIFICATIVA: Justifica-se tal propositura pelo fato de tratar-se de 
considerável valor e que merece, portanto, atenção por parte desta 
Casa e seus membros, principalmente no tocante à destinação de 
tais valores e os investimentos que se fazem necessários na saúde 
do município.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trân-
sito – para que envie a esta Casa de Leis cópia do Estatuto do 
referido conselho, bem como a agenda de reuniões do mesmo.
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que envie a esta Casa de Leis a quantidade de fun-
cionários efetivos e comissionados constantes do quadro de pes-
soal do município, enviando também as folhas de pagamento dos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 com os valores bruto 
e líquido.
- que seja oficiado à Comissão organizadora da Copa TV TEM de 
Futsal para que envie a esta Casa de Leis cópia da Súmula da 
partida pelas quartas de final da referida Copa, entre Avaré X An-
gatuba, bem como o relatório da arbitragem da citada partida em 
relação ao WO atribuído à equipe Avareense.
- que seja oficiado à Concessionária CCR/SP Vias, consideran-
do a Lei nº2095, de 11 de abril de 2017, aprovada nesta Casa de 
Leis a qual versa acerca da autorização ao Poder Executivo para 
desapropriação amigável ou judicial, tendo como finalidade facili-
tar o acesso ao empreendimento da Cooperativa Holambra pelo 
dispositivo implantado na SP 255, km 241. Considerando que um 
ano já se passou e nada foi ainda realizado no local no sentido de 
construir uma rotatória para o acesso dos veículos que se dirigem 
ao referido local possam retornar a Avaré. Considerando que, todos 

os veículos e caminhões os quais necessitam acessar não só a 
Cooperativa Holambra, mas as propriedades nas imediações, es-
tão vivenciando uma situação que implica em risco e prejuízo, pois, 
ao acessarem o citado local, os mesmos, para retornar a Avaré, 
são obrigados a passar pelo pedágio, dirigir-se até o viaduto da 
Rodovia Castelo Branco, acessar o retorno e o que é ainda pior, 
passar novamente pelo pedágio e pagar a tarifa que acaba sendo 
em dobro para um simples retorno à cidade, não sem antes per-
correr cerca de 2(dois) km na ida até o acesso ao retorno e mais 
2(dois) km de volta, pois há, no citado acesso, placa sinalizando 
proibido retornar à esquerda. Sendo assim, requeiro à supracitada 
Concessionária que informe esta Casa de Leis se existe já em an-
damento projeto para a viabilização e construção de uma rotatória 
para sanar a situação em questão e, em caso positivo, qual o prazo 
para início e conclusão da obra. 
Requeiro ainda, seja uma cópia do presente requerimento, bem 
como da legislação supracitada, encaminhada ao Ministério Pú-
blico local para ciência da situação e possíveis providências em 
relação à mesma. 

Ivan Carvalho de Melo
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor se-
cretário de saúde, Roslindo Machado, informações sobre as obras 
da UBS do Bairro Alto, já que a mesma teve sua obra iniciada na 
data de 22 de Novembro de 2017 e com previsão de término para o 
dia 22 de Março de 2018. E tendo passado o prazo para o término 
das obras, informe a esta casa em quais condições ela se encontra 
e que seja estabelecida um novo prazo para seu término.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja oficiado à Secretária Municipal da Educação, Sra. Josia-
ne Aparecida Lopes de Medeiros, para que envie a esta Casa de 
Leis os cardápios os quais integram a merenda das EMEBs, CEIs 
e da EJA, informando o valor nutricional de cada uma delas e a 
quantidade diária servida.
-que seja oficiado À Empresa Alberto Caio Tamborrino Importação 
e exportação – EPP, situada à Rua do Glicério, 717, Liberdade, São 
Paulo/SP, para que envie a esta Casa de Leis o canhoto de rece-
bimento da Nota Fiscal NF-e nº000.015.366, bem como informe 
para Amarok de qual ano pode ser utilizada a pastilha de código 
RCPTI3390.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor APARECIDO DEMARQUIS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ADRIANA LUZIA PEREIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ FERREIRA DE MORAIS.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ CARLOS PEREIRA.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

- indicação de aplicação de recurso DADE 2018 – Margens da Re-
presa de Jurumirin no Balneário Costa Azul e Camping Municipal 
-Tendo em vista o grande número de visitantes que utilizam aque-
les locais para colocarem suas embarcações na água, torna-se 
necessário a construção de rama para essa finalidade o balneário 
costa azul e reforma, ampliação e revitalização total da rampa já 
existente no camping municipal. Justificativa: Nosso Município é 
tido como referência do turismo náutico no estado e de enorme 
potencial no turismo de pesca, ainda inexplorado, e tais obras só 
farão firmar ainda mais esse conceito. Obras dessa natureza dão 
autonomia ao nosso turista, o qual não fica na dependência de es-
tabelecimentos privados que façam esse serviço, que são feitos 
nos estabelecimentos ligados a náutica no município. Organizado-
res de grandes eventos náuticos, quando sodam nosso município 
para realização eventos náuticos a principal pergunta é quanto a 
acessibilidade pública para embarcações (rampa pública) na repre-
sa. Hoje existe apenas uma rampa do Camping Municipal.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente, que verifique se há a possibilidade de 
que seja feita a capinação na rua Goiás entre a Rua Amazonas e 
a Rua Espirito Santo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente, que verifique se há a possibilidade de 
que seja feita os reparos na Rua Antônio Castro Guimarães, pois 
nesta via encontra-se com vários buracos.
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-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente, que verifique se há a possibilidade de 
que seja feita os reparos na Rua Antônio Castro Guimarães, pois 
nesta via encontra-se com vários buracos.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade 
de dar continuidade ao asfalto em toda a Rua Wenceslau Carlos 
Belinato/Bairro Jardim Presidencial.
-por meio do setor competente, para que realize capinação na 
guias e sarjetas na Avenida Carlos Ramires nas proximidades do 
número 1088 (Atacadão de Sorvetes).
-por meio do setor competente, para que providencie a poda dos 
matos na Avenida Paulo Contrucci Leal/Vila Operária. Consideran-
do que com o mato alto, aumentou muito a proliferação de animais 
peçonhentos, causando enorme transtorno aos moradores, que 
solicitam providências urgente ao Poder Executivo.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
firmar parceria como o Instituto ABCD, que é uma Organização Social 
de interesse público (OSCIP), que atua no apoio a profissionais da 
saúde e educadores que trabalham em prol das dificuldades e de dis-
túrbios de aprendizagem, especialmente dislexia. Contribuindo para a 
melhoria da sociedade através da busca e geração de conhecimen-
tos, sua análise e sistematização para disseminação para o público 
diretamente envolvido, e para a sociedade em geral. Sugerimos tal 
propositura diante da notícia sobre a parceria firmada com a Prefeitu-
ra de São Caetano do Sul, onde foi criado o APRENDIZ – Grupo de 
Apoio aos Pais e Adolescentes com Dificuldades de Aprendizagem 
em São Caetano do Sul. Esse grupo é uma medida pioneira de supor-
te no trato diário e enfrentamento das diversas questões envolvidas 
com esta causa quer seja na Escola, na rotina do lar, ou na garantia 
dos direitos e do exercício da cidadania desses pacientes. As interven-
ções são direcionadas por palestras informativas, discussão das ativi-
dades e adaptação curricular, apoio psicológico e orientações quanto 
aos direitos e deveres das famílias e Instituições de Ensino diante das 
Políticas Públicas vigentes.
-por meio do setor competente, para que execute Operação Ta-
pa-buracos em todo Bairro Jardim Califórnia. Considerando que o 
bairro está intransitável prejudicando o acesso aos moradores que 
por lá trafegam.
-por meio do setor competente, para que providencie com urgência 
Iluminação adequada na Praça Danilo Carvalho/Bairro Alto da Colina.
-por meio do setor competente, para que providencie a substituição 
da lâmpada queimada na Praça Domingos Rosa Basile Amorim/
Bairro Alto da Colina, em frente ao número 239.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção 
dos entulhos existente na Rua Alagoas/Centro nº 1270.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza dos 
dois lados do passeio público da Rua Domiciano Santana/Centro 
ao lado do número 1961.
-por meio do setor competente, para que realize capinação em toda 
a extensão da Rua dos Eucaliptos/Terras de São José.
-por meio do setor competente, para que providencie capinação em 
toda extensão da Rua Gorocaias/Terras de São José.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada de 
galhos secos que estão cobrindo o passeio público da Rua Tenente 
Apiaí/Bairro Alto em frente ao número 661, pois estão atrapalhando 
a passagem dos transeuntes pelo local.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de 
entulho existente no passeio público da Rua Tenente Apiaí/Bairro 
Alto em frente ao número 645.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformi-
dade com a legislação, o proprietário do terreno existente na Rua 
Tenente João Dias/Bairro Alto, ao lado do número 1198, para que 
realize a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para im-
plantação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Wen-
ceslau Carlos Belinato/Bairro Jardim Presidencial, para minimizar a 
velocidade dos veículos que passam pela via.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de 
urgência Seringa para Diabéticos no Posto de Saúde da Rua Acre.
-por meio do setor competente, para que realize serviço de nivela-
mento no leito carroçável em todo Bairro Terras de São José, para 
que os moradores possam transitar com mais tranquilidade, sem 
medo de seus veículos atolarem.
-por meio do setor competente, para que conforme Lei Municipal nº 
1250/1981, notifique o proprietário do terreno localizado na Aveni-
da Ângelo Contrucci confluência com Rua Mirassol/Bairro Alto da 
Colina II ao lado do número 234, para que proceda a limpeza e 
manutenção de seu terreno. Considerando que os vizinhos estão 
reclamando que o mato alto está ocasionando a proliferação de 
insetos e animais peçonhentos, como também a proliferação de 

caramujos africanos, transmissores de doenças, os moradores pró-
ximos ao local estão muito preocupados com a situação.
-por meio do setor competente, para em conformidade com a Lei 
Municipal nº 1250/81, notifique o proprietário do terreno localizado 
na Rua da Colina, confluência com Rua Fernando de Moraes/Coli-
na Verde, para que proceda limpeza e manutenção de seu terreno. 
Considerando que os vizinhos estão reclamando que o mato alto 
está ocasionando a proliferação de insetos e animais peçonhentos, 
transmissores de doenças, os moradores próximos ao local estão 
muito preocupados com a situação.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que providencie em caráter de URGÊNCIA o serviço de ta-
pa-buracos defronte à EMEB José Rebouças de Carvalho, pois há 
mais de 3(três) anos que tais buracos encontram-se no local cau-
sando transtornos aos motoristas que trafegam pela referida rua, 
principalmente pais de alunos da citada escola.

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, que providencie com caráter de UR-
GENCIA, a troca de lâmpadas na Rua Jairo Amorim próximo ao nº 
303, localizado no Bairro Avaré I.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente, que providencie com caráter de 
URGENCIA, a troca de lâmpadas na Rua Camilo de Souza Leme 
próximo ao nº 18, localizado no Bairro Santa Elisabeth II.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente, que providencie com caráter de UR-
GENCIA, a troca de lâmpadas na Rua Abílio Garcia próximo ao nº 
281, localizado no Bairro Alto.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
por meio do setor competente seja realizado o serviço de retirada 
de galhada na Rua Abílio Garcia próximo ao nº 203, localizado no 
Bairro Alto.
-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 do leito 
carroçável (operação tapa buracos), na Rua Wilson Sabino de Go-
doy por toda sua extensão, localizado no Bairro Avaré I.
-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 do lei-
to carroçável (operação tapa buracos), na Rua Camilo de Souza 
Leme próximo ao nº 18, localizado no Bairro Santa Elisabeth II.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssi-
mo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Muni-
cipal, para que por meio do setor competente seja realizado 
a manutenção do leito carroçável (operação tapa buracos), 
na Rua Ciro de Júlio próximo a rua Tenente Apiai, localiza-
do no Bairro Alto.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
para que por meio do setor competente seja realizado a ma-
nutenção do leito carroçável (operação tapa buracos), na Rua 
Dr. Felix Fagundes nº 1044 próximo ao cruzamento com a Rua 
Amazonas, bem em frente a um posto de gasolina, localizado 
no Bairro Centro.
-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 do leito 
carroçável (operação tapa buracos), na Rua Jairo Amorim próximo 
ao nº 464, localizado no Bairro Avaré I.
-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 do leito 
carroçável (operação tapa buracos), na Rua Jairo Amorim próximo 
ao nº 303, localizado no Bairro Avaré I.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, 
para que por meio do setor competente seja realizado a ma-
nutenção do leito carroçável (operação tapa buracos), na Rua 
Jose Geraldo Silvestre por toda sua extensão, localizado no 
Bairro Avaré I.
-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 do leito 
carroçável (operação tapa buracos), na Rua Abílio Garcia próximo 
ao nº 271, localizado no Bairro Alto.

Roberto Araujo
- para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos”, na Rua Sergipe, 
entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua Goiás, visto que lá existem 
buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos existentes na Rua 
Fernando de Moraes – Bairro: “Alto”, visto que os buracos vem cau-
sando transtornos aos usuários que trafegam naquela via pública, 
podendo, inclusive causar acidentes.
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA o conserto dos buracos existentes na Rua 
Josino Carlos Nogueira – Bairro: “Alto”, visto que os buracos vem 
causando transtornos aos usuários que trafegam naquela via públi-
ca, podendo, inclusive causar acidentes.
-para que através do Departamento competente providencie a ope-
ração tapa-buracos em toda extensão da Av. Manoel Teixeira Sam-
paio, visto que lá existem muitos buracos, causando transtornos aos 
usuários da referida via, podendo inclusive, causar acidentes devido à 
grande quantidade de buracos existentes naquela via pública.
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda exten-
são da Rua Domingos Barreira Sobrinho – Bairro: “Jardim Presi-
dencial”, visto que lá existem buracos, causando transtornos aos 
usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente providencie em 
caráter de URGÊNCIA o conserto do buraco na Rua Amaral Pa-
checo defronte ao número 1.755 – Bairro: “Santana”, visto que o 
buraco vem causando transtornos aos usuários que trafegam na-
quela via pública.

CONVITE
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré convida os 
Senhores Vereadores, Associações de Bairros, representantes de 
classes e munícipes em geral, para Audiência Pública para fins de 
discussão acerca do funcionamento e estrutura do SAMU-Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência.
Data: 09/05/2018  
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida 
Gilberto Filgueiras, nº 1.631 – Alto da Colina I

CIRCULAR N º 13/2018- DG
Avaré, 12 de abril de 2.018.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
16/04/2018 - 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 16 de abril do corrente ano, que tem seu 
início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2018 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração da Resolução 386/2014, alterada 
pela Resolução 398/2016 da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré e dá providências (c/ SUBSTITUTIVO).
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 03/2018 e dos Parece-
res do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, 
Obras e Adm. Pública. (c/emendas)
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2018 - Discussão Única 
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outros
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do §1º do art.135 e 
§3º do art. 203 da Resolução nº 407/2017.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 04/2018 e dos Parece-
res do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3. PROJETO DE LEI Nº 109/2017 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a outorga de escritura definitiva do imóvel doado 
à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré, 
e adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 109/2017 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras 
e Adm. Pública. Continua na página 13
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Na estreia da Liga de Bas-
quete Centro-Oeste Paulista 
(LBC), o time avareense mascu-
lino adulto da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer (SEME), 
recebeu, no último sábado (7), a 
equipe de Agudos.

Sem dar chances ao adver-
sário, o time de Avaré venceu o 
visitante pelo placar de 71 a 46, 
com destaque para Artur Polen-
ta, o cestinha do jogo com 24 
pontos.

Na oportunidade, jogaram 

ESPORTESAvaré vence na estreia do 
Paulista de Flag Football

Goleada sobre Bauru

No último domingo, 8, Avaré sediou a roda-
da do Campeonato Paulista de Flag Football, 
organizado pela Associação Pró-Futebol Ame-
ricano (APFA) em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer (SEME). Estreando 
em casa, a equipe do Avaré Scorpions Flag Foo-
tball venceu por 32 a 6 a do Bauru Warhawks. 

Os jogos foram disputados no campo do 
Paineiras, que fica na Avenida Donguinha Mer-
cadante, nº 1300, no Jardim Paineiras. Tomaram 
parte da rodada seis equipes, de cinco cidades. 
A arbitragem contou com representantes da 
Associação Paulista de Árbitros e Estatísticos de 
Futebol Americano (APAEFA).  O campeonato 
teve início em março e segue até dezembro. 

Iniciado em março, o Paulista de Flag Foo-
tball segue até dezembro. Disputam-no este 
ano 35 equipes, das quais 18 são interioranas e 
17 da capital. A fase de classificação, regionali-
zada, prevê seis jogos por equipe. 

Após essa fase o melhor de cada grupo (do 
interior são 4 grupos) e as outras 4 melhores 
campanhas vão entrar no mata-mata das quar-
tas de final, semifinais e final. 

Além da vitória do Avaré Scorpions sobre o 
Bauru Warhawks na manhã do último domin-
go, houve mais duas partidas: às 13h, o Agudos 
Diamonds venceu pelo placar de 19 a 8 o time 
do Cerquilho Ducks. No encerramento, a par-
tir das 15h, o Bauru Badgers venceu o Lençóis 
Paulsita Readers por 14 a 0. 

O próximo compromisso do Avaré Scorpions 
será no dia 13 de maio, em Lençóis Paulista, 
quando enfrentará a equipe da casa, o Lençóis 
Paulista Readers.

Pontuação – No 1º quarto 8X0 - Passe QB 
Marcilio – recepção TE –Lucas / Conversão 
Passe QB Marcilio Recepção TE Paulo; no 2º 
quarto 22 x 06 - Passe QB Marcilio – recepção 
WR João Guilherme /  sem conversão, corrida 
RB Guilherme / conversão Passe QB Marcilio – 
recepção WR Neto TD Bauru; no 3º QUARTO 
30x06 - Passe QB Marcilio – recepção TE –Lu-
cas / conversão corrida RB Rubinho; e no 4º 
quarto 32 x 06 - Safety Defesa – LB Nicolas. Fi-
nal Avaré Scorpions  32 x 06 Bauru Warhawks. 
 

No último sábado (7), a equipe de natação 
de Avaré, preparada pelo técnico Sandro Oli-
veira, esteve em Votorantim para participar da 
Fase Regional dos Jogos da Juventude, quando 
obteve lá o seu melhor desempenho dos últi-
mos anos. 

No masculino, os atletas conquistaram a classi-
ficação em todas as provas disputadas. Anderson 
Batista Ferreira foi campeão nos 50m e 100m Livre, 
100m borboleta; João Nunes Neto foi campeão 
nos 400m livre, 100m costa e 200m medley; en-

Natação obteve alto desempenho 
nos Jogos da Juventude

quanto Guilherme Augusto Loureiro venceu nos 
100m peito. 

No feminino, a atleta Maria Victória de Oliveira 
Cardoso conseguiu se classificar nos  100m peito.

A equipe masculina venceu também nos reve-
zamentos 4x100m de nado livre e 4x100m de nado 
medley,  com os nadadores João Nunes, Anderson 
Ferreira, Guilherme Loureiro e Yuri Cabral.

Nesta primeira etapa, apenas os primeiros colo-
cados vão tomar parte da final, programada para o 
fim de maio na cidade de Franca. 

Basquete da SEME estreia com vitória na LBC

e pontuaram os seguintes atletas: Deivid K. (5), 
Luizinho (4), Marcão (5), João Evangelista (10), 
Polenta (24), João Galvão (6), Douglas (16), Jean 
Porto, Jean Silva, Pedro e João Damião.

O compromisso da equipe adulta será no pró-
ximo dia 21, em Pederneiras, contra o time local. 

Treinamentos
Em parceria com o técnico e atleta, Artur Le-

andro, conhecido como “Artur Polenta”, a SEME 
aproveita para divulgar os horários, locais e as 
categorias definidas para treinamento de bas-
quete no Ginásio Municipal Tico do Manolo, no 
Jardim Brabância. 

Confira os dias, horários e categorias: Segun-

da-feira, das 18h30 às 19h30, até sub 13; das 
19h30 às 21h, sub 14 e 15;, das 21h às 22h30, 
adulto.

Terça-feira, das 15h30 às 17h, sub 14 e 15; das 
18h30 às 20h, até sub 13 iniciação; das 21h às 
22h30, adulto.

Quarta-feira, das 15h30 às 17h, sub 14 e 15; 
das 18h30 às 19h30, até sub 13; das 19h30 às 
21h, sub 14 e 15; das 21h às 22h30, adulto.

Quinta-feira, das 15h30 às 17h, sub 14 e 15;  
das 18h30 às 20h, até sub 13 iniciação; das 21h 
às 22h30, adulto.

Sexta-feira, das 18h30 às 19h30,  até sub 13; 
das 19h30 às 21h, sub 14 e 15; das 21h às 22h30, 
adulto.



EDIÇÃO 853 | AVARÉ, 13 DE ABRIL DE 201810



EDIÇÃO 853 | AVARÉ, 13 DE ABRIL DE 2018 11



EDIÇÃO 853 | AVARÉ, 13 DE ABRIL DE 201812

Ação teve início no 
centro comercial

Nesta terça-feira, 10, a Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social (Semads), por meio 
Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social (Creas), iniciou a campanha “Não dê esmola, 
encaminhe”, na Praça da Independência, o Largo 
do Mercado. 

A iniciativa propõe a conscientização da popu-
lação sobre a importância de evitar dar dinheiro 
para pessoas em situação de rua. De acordo com 
os técnicos da Semads, a esmola atrapalha o servi-
ço ofertado pelo município e contribui para man-
tê-los nas ruas, a mercê de todos os tipos de vio-
lência.

Na campanha, os coordenadores do Creas e da 
Casa de Passagem estão pedindo o apoio dos co-
merciantes na afixação de cartazes de orientação 
ao público, onde constam os telefones dos órgãos 
de competentes para esse tipo de abordagem 
(foto). 

Também foram distribuídos panfletos ao público 
com orientações, destacando que dar esmola atrapa-
lha o serviço social. Segundo a gestora da pasta, “o 
trabalho não é impedir que os menos favorecidos re-
cebam ajuda, mas esclarecer que o encaminhamento 
deve ser feito pelos profissionais, pois eles são espe-
cializados para cuidar de cada caso”. 

Serviços
As pessoas em situação de rua são atendidas 

pelo Creas e pela Casa de Passagem. De acordo 
com o Código de Ética de Assistência Social, não é 
permitido “usar de autoridade de maneira a limitar 
ou cercear o indivíduo”. Portanto, os moradores de 
rua não são obrigados a acompanhar os agentes, 
tendo o direito de não aceitar os serviços de apoio.

Ainda assim, o município dispõe da Casa de Pas-

SOCIAL

Campanha “Não dê esmolas, encaminhe” 
começa no Largo do Mercado

sagem, a qual oferta banho, alimentação, roupas e 
pernoite. Há casos em que os acolhidos seguem 
com o tratamento e recebem ajuda para localizar 
familiares e retomar a vida em família.

Regulamento
De acordo com o Decreto nº 7.053/2009, este 

tipo de serviço oferecido pelo Semads é regula-
mentado dentro da Política Pública de Assistência 
Social (SUAS), que normatiza padrões de serviço, 
qualidade no atendimento, indicadores de avalia-
ção e resultados. 

Como os serviços são prestados?
O acompanhamento é feito nos pontos urbanos 

onde se concentram as pessoas de rua. Através da 
permissão, os profissionais acolhem os cidadãos, 
fazem entrevistas para entender cada caso. Os téc-

nicos de abordagem apontam que, na maioria dos 
perfis são situações de homens desempregados e 
com algum tipo de conflito familiar e dependência 
química. Embora em minoria, há também casos de 
mulheres desempregadas com vínculos familiares 
rompidos e fragilizados, as quais perderam a guar-
da dos filhos e que tem dependência alcoólica e 
química também. 

A estrutura 
A Casa de Passagem é uma unidade de acolhi-

mento que oferece alimentação e higienização para 
pessoas em situação de rua. Atende em horário in-
tegral, todos os dias, inclusive sábados, domingos 
e feriados. A unidade do município mantém uma 
equipe de plantão para atuar em chamados emer-
genciais da população, além de realizar rondas em 
horários preestabelecidos. 
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4. PROJETO DE LEI Nº 34/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (Secretaria Municipal de Saúde - R$ 
6.172.540,60)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 34/2018 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 09/04/2018, 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”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser 
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Projeto de Lei nº 35/2018 
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outro
Assunto: Dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais 
no Município da Estância Turística de Avaré.

Projeto de Lei nº 36/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a Fundação Regional Educacional de Avaré 
- FREA, a conceder a Revisão Geral Anual e Reajuste Salarial a 
seus funcionários e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 37/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Inclui área no Perímetro Urbano do Município de Avaré, e 
dá outras providências.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO Nº 09/2018
Referente: Prorrogação por mais 09 meses ao Contrato nº 
07/2014 firmado em 07/04/2014 – Pregão Presencial 05/2014 - 
Processo nº 08/2014 
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré
Contratada: MALUF & TINÓS LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços contínuos de impressão e reprografia corporativa para 
uso da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado do aditivo: até R$ 9.000,00 (nove mil reais) para 
um período de 09 meses.
Data do ajuste: 04/04/2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

(Publicidade sem custo para a Câmara)
Informações prestadas de acordo com a Lei Municipal nº 2.096, 
de 13 de abril de 2017.

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 serviço prestado com Publicação, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publica-
ção de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 4314, 4245/2018.
Valor: R$ 12.519,40
Avaré, 13 de abril 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 pagamentos, por se tratar de aquisição de 02 (duas) persianas 
para a cozinha do Velório Municipal, tal quebra de ordem cronoló-
gica se faz necessária para atender a Administração de Cemitério 
e Velório.
Fornecedor: João da Silveira Bello.
Empenho(s): 890/2018.
Valor: R$ 620,00
Avaré, 13 de abril 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 serviço prestado com publicação, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publica-
ção de editais em jornal de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 4196, 4197/2018.
Valor: R$ 2.378,00.
Avaré, 13 de abril de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Comunicado
Campanha de papanicolaou que será re-
alizada no dia 26/04/2018 , das 17 às 22 
horas na UBS Bonsucesso!
Para realização do exame não há neces-
sidade de agendamento de horário, só é 
necessário comparecer na unidade com 
os documentos (RG, CPF,Cartão SUS e 
comprovante de residência).

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/18 – PROCESSO Nº. 153/18

Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas de pediatria.
Data de Encerramento: 16 de maio de 2018 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 16 de maio de 2018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/18 – PROCESSO Nº. 148/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.

Objeto: Aquisição de Caixas Térmicas com termômetros – Vigilân-
cia Epidemiológica.
Recebimento das Propostas: 18 de abril de 2.018 das 10 horas até 
03 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 03 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 03 de maio de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 12 de abril de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/18 – PROCESSO Nº. 149/18
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI.

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Baterias 
para os veículos da Frota Municipal.
Recebimento das Propostas: 23 de abril de 2.018 das 10 horas até 
07 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 07 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 07 de maio de 2018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 12 de abril de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/18 – PROCESSO Nº. 150/18
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.

Objeto: Aquisição de Projetor Data Show (USF IX) e Tablets (VISA).
Recebimento das Propostas: 24 de abril de 2.018 das 10 horas até 
08 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 08 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 08 de maio de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 12 de abril de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/18 – PROCESSO Nº. 151/18
Objeto: Aquisição de cabine de segurança biológica para o Labora-
tório de Baciloscopia da Secretaria Municipal de Saúde.
Recebimento das Propostas: 25 de abril de 2.018 das 10 horas até 
09 de maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 09 de maio de 2.018 das 08h30 min às 
09h30 min.
Início da Sessão: 09 de maio de 2018 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 12 de abril de 2.018 – Olga 
Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/18 – PROCESSO Nº. 154/18
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos 
atender paciente de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 14 de Maio de 2.018 das 10 horas até 
23 de Maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas:23 de Maio de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 23 de Maio de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de Abril de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/18 – PROCESSO Nº. 155/18
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI

Objeto: Aquisição de kit de bolsa e placa de ostomia
Recebimento das Propostas: 15 de Maio de 2.018 das 10 horas até 
24 de Maio de 2.018 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 24 de Maio de 2.018 das 08h30min às 
09h30min.
Início da Sessão: 24 de Maio de 2.018 às 10h30min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.org.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de Abril de 2.018 – Andréia 
de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/18 – PROCESSO Nº. 156/18
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de telecomunicações do 
SAMU
Data de Encerramento: 30 de abril de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de abril 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, 13 de abril de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/18 – PROCESSO Nº. 157/18

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada para conserto de 
ambulância
Data de Encerramento: 26 de abril de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de abril 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 – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/18 – PROCESSO Nº. 158/18
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o Corpo de Bom-
beiros de Avaré
Data de Encerramento: 27 de abril de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de abril 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 – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/18 – PROCESSO Nº. 159/18
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para locação de tendas e fechamento para eventos de toda 
a municipalidade
Data de Encerramento: 30 de abril de 2.018 das 08h30min às 09 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de abril de 2.018 às 09 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, 13 de abril de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 – PROCESSO Nº 160/18
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de 8.000 
(oito mil) quilos de tilápias vivas para realização de eventos de pesca.
Data de Encerramento: 26 de abril de 2.018 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de abril de 2.018 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/18
PROCESSO Nº. 080/18

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de horti-
frútis para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimen-
to Social
Data de Encerramento: 27 de abril de 2.018 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 27 de abril 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 – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2.018 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 150/18 REFERENTE AO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/18 – PROCESSO Nº. 133/18

Considerando o despacho do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, para análise da representação, fica SUSPENSO, Sine 
Die, o processo licitatório de Pregão Presencial 046/18 – Processo 
133/18.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2.018 – Érica Marin 
Henrique – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº.014/18 – Processo nº. 023/18

Fica adjudicado a empresa MATHEUS VIEL DUARTE 
42711305830, com valor total de até R$ 7.644,00 (sete mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais), objetivando a contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços 
de dedetização, desinsetização, limpeza e desinfecção de re-
servatório de águas nas Unidades de Saúde – adjudicado em: 
20/03/2018.

Pregão Presencial nº.037/18 – Processo nº. 086/18
Fica adjudicado a empresa FLORESTANA PAISAGISMO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com valor total de R$ 478.080,00 
(quatrocentos e setenta e oito mil e oitenta reais), objetivando o 
registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para serviços de pintura de guias, postes e bancos – adjudicado 
em: 02/04/2018.

HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal da Edu-
cação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17, conforme o dispos-
to no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
as empresas ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS 
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIUNA, 
EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSOCIA-
ÇÃO DOS SEIS BARROS) e COOPERATIVA DE PRODUTORES 
DE ITAPEVA E REGIÃO – COOPEVA, responsáveis pelo fornecimen-
to de hortifrúti para Merenda Escolar, relativa a Chamada Pública nº. 
001/18 – Processo nº. 070/18 – Homologado em: 12/04/2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA as empresas AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI – EPP e PORTAL LTDA, responsáveis pelo registro 
de preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os 
pacientes cadastrados de case, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico n° 022/18 – Pro-
cesso n° 082/18. Homologado em: 11/04/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17, 
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 
10.520/02 HOMOLOGA as empresas PROESTE OURINHOS CO-
MERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e OK DISTRIBUIDORA 
DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, responsáveis pela aquisição de 
veículos, referente ao Pregão Eletrônico n° 033/18 – Processo n° 
104/18. Homologado em: 10/04/2.018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa 
MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830, objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para a prestação de serviços de de-
detização, desinsetização, limpeza e desinfecção de reservatório 
de água nas Unidades de Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 
014/18 – Processo nº. 023/18 – Homologado em: 20/03/18.

Sérgio Aparecido Gallego Júnior – Secretário Municipal de Servi-
ços 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 FREITAS ITAÍ CONCRETO LTDA, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de concreto usinado para 
utilização no setor de manutenção de bens e imóveis e conser-
vação de vias públicas, relativa ao Pregão Presencial nº. 022/18 
– Processo nº. 054/18 – Homologado em: 01/03/18.

Sérgio Aparecido Gallego Júnior – Secretário Municipal de Ser-
viços 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 HOMOLO-
GA a empresa FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, objetivando o registro de preços para eventual 
contratação futura de empresa para serviços de pintura de guias, 
postes e bancos, relativa ao Pregão Presencial nº. 037/18 – Pro-
cesso nº. 086/18 – Homologado em: 04/04/18.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto 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 CONFIATTA 
SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME, objetivando a contratação 
de empresa especializada para locação de sistema informatizado 
para uso na Controladoria Geral do Município, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 039/18 – Processo nº. 088/18 – Homologado em: 
02/04/18.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 013/18 – Processo nº. 109/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SAPRA 
LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA LTDA, com valor total de R$ 2.149,68 (Dois 
mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centa-
vos), objetivando a contratação de empresa especializada 
em laudos de Dosimetria para os funcionários do Setor de 
Odontológico, lotado no Centro de Saúde I, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 05 de abril de 2.018 – Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré.

Dispensa nº. 014/18 – Processo nº. 115/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa NOVASUL CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total 
de R$ 25.812,00 (Vinte e cinco mil, oitocentos e doze reais), obje-
tivando o fornecimento de medicamento para atender paciente de 
Mandado Judicial, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de abril de 2.018 – 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 015/18 – Processo nº. 116/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ADEMIR 
CARLOS DE CAMARGO CORREA ME, com valor total de R$ 
7.300,00 (Sete mil, trezentos reais), objetivando a construção 
de cabeceira na ponte lageado, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
10 de abril de 2.018 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística 
de Avaré.

Dispensa nº. 019/18 – Processo nº. 145/18
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MALUF & TINÓS 
LTDA EPP, com valor total de R$ 2.390,00 (Dois mil e trezentos e 
noventa reais), objetivando o fornecimento de scanner de produção 
para o Departamento de Licitação, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de 
abril de 2.018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Es-
tância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 008/18 – Processo nº. 136/18

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à CIRÚRGICA NE-
VES LTDA EPP, no valor global de R$ 5.364,00 (Cinco mil, tre-
zentos e sessenta e quatro reais), objetivando o fornecimento 
de pás descartáveis adulto para desfibrilador ISIS, com fulcro no 
artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 09 de abril de 2.018 – Murilo Daniel da Silva – 1° 
Tenente PM do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de 
Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 022/18 – Processo n° 082/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI – EPP
Valor global: R$ 37.782,00 (Trinta e sete mil, setecentos e oitenta 
e dois reais)
Detentora: PORTAL LTDA
Valor global: R$ 15.596,16 (Quinze mil, quinhentos e noventa e seis 
reais e dezesseis centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos para atender os pacientes cadastrados de case
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 11/04/2.018

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 022/18 – Processo nº. 054/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FREITAS ITAÍ CONCRETO LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de con-
creto usinado para utilização no setor de manutenção de bens e 
imóveis e conservação de vias públicas
Valor Global: 555.500,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e qui-
nhentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 
01/03/2018
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 037/18 – Processo nº. 086/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de em-
presa para serviços de pintura de guias, postes e bancos
Valor Global: 478.080,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 04/04/2018

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº 001/18 – Processo nº. 070/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS 
BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIU-
NA, EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSO-
CIAÇÃO DOS SEIS BARROS)
Valor Global: R$ 616.292,00 (Seiscentos e dezesseis mil, duzentos 
e noventa e dois reais)
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E 
REGIÃO – COOPEVA
Valor Global: R$ 423.630,00 (Quatrocentos e vinte e três mil, seis-
centos e trinta reais)
Objeto: Aquisição de hortifrutis para Merenda Escolar
Data da Assinatura do Contrato: 12/04/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 013/18 – Processo nº. 109/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada em laudos de Dosime-
tria para os funcionários do Setor de Odontológico, lotado no Centro 
de Saúde I, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 2.149,68 (Dois mil, cento e quarenta e nove reais 
e sessenta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 05/04/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 014/18 – Processo nº. 115/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição emergencial medicamento para atender paciente de 
Mandado Judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 25.812,00 (Vinte e cinco mil, oitocentos e doze reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/04/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 015/18 – Processo nº. 116/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORREA ME
Objeto: Contratação de empresa para construção de cabeceira na 
ponte lageado conforme solicitação da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Transportes
Valor Global: R$ 7.300,00 (Sete mil, trezentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/04/2.018

Modalidade: Dispensa nº. 019/18 – Processo nº. 145/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MALUF & TINÓS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de fornecimento de scanner de produção para o 
Departamento de Licitação
Valor Global: R$ 2.390,00 (Dois mil e trezentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/04/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 009/18 – Processo nº. 136/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRÚRGICA NEVES LTDA EPP
Objeto: Aquisição de pás descartáveis adulto para desfibrilador 
ISIS, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 5.364,00 (Cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/04/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 033/18 – Processo n°104/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PROESTE OURINHOS COMERCIO DE VEÍCULOS 
E PEÇAS LTDA
Valor global: R$ 152.240,00 (Cento e cinquenta e dois mil, duzen-
tos e quarenta reais)
Contratada: OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Valor global: R$ 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil reais)
Objeto: Aquisição de veículos, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde
Data da Assinatura do Contrato:10/04/2.018

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 014/18 – Processo nº. 023/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de dedetização, desinsetização, limpeza e desinfecção 
de reservatórios de água nas Unidades de Saúde
Valor Global de até: R$ 7.644,00 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/03/2018

Modalidade: Pregão Presencial nº.039/18 – Processo nº. 088/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de siste-
ma informatizado para uso na Controladoria Geral do Município
Valor Global: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 02/04/2018

TERMO DE ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/17 – PROCESSO Nº 048/17 (Contrato n° 
059/17), fica aditado o valor total de R$ 672,44 (Seiscentos e setenta e dois 
reais e quarenta e quatro centavos), com a empresa GS PRINT DIGITAL 
LTDA – EPP, o que corresponde a aproximadamente 1,04% (um inteiro e 
quatro décimos por cento) do total do contrato, cujo objeto é a contratação 
de empresa para serviços gráficos de impressão e montagem de carnês de 
IPTU e ISS/Taxas. Assinatura do Termo de Aditivo: 16/03/2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PRESENCIAL Nº 
088/15 – PROCESSO Nº 462/15 (Contrato nº 498/15), que faz entre 
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa AUTOS-
SOCORRO MAX LTDA EPP, objetivando a prestação de serviço de 
monitoramento de alarmes para Central de Alimentação e Secretaria 
de Educação, com prorrogação do prazo até 31 de março de 2.019, 
com valor global de R$ 23.039,76 (Vinte e três mil, trinta e nove reais e 
setenta e seis centavos). Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Se-
cretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 040/17 – PROCESSO N° 119/17 (Contrato n° 122/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa GIOVANA DE FÁTIMA SGARBI AUGUSTO 29921242814, 
objetivando a contratação de empresa para ministrar aulas de te-
atro nas oficinas culturais “José Reis Filho”,com prorrogação do 
prazo até 12 de abril de 2.019, no valor global de R$ 14.400,00 
(Quatorze mil e quatrocentos). Diego Beraldo – Secretário Munici-
pal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE 
CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto as Ata de Registro de Preços nº 051/18, 052/18, 053/18, 
054/18, 055/18 e 056/18 do Pregão Presencial nº 017/18, Processo 
nº 039/18, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e as-
sinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS GESTORES DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
O responsável pela gestão desta Ata de Registro de Preços serão 
os Secretários correspondentes às Secretarias Solicitantes.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GESTOR DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
O responsável pela gestão desta Ata de Registro de Preços será o 
Senhor Abel Aparecido de Lima, Chefe de Seção da Frota Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 029/18 – PROCESSO Nº. 100/18, objetivando a aquisição 
de cabine de segurança biológica para o Laboratório de Bacilosco-
pia da Secretaria Municipal de Saúde, conforme preceitua o artigo 
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal. Revogada em: 11/04/2.018 – Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 031/18 – PROCESSO Nº. 102/18, objetivando a aquisição 
de material de construção para Curso de Pedreiro e Assentador de 
Piso – Fundo Social, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 12/04/2.018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – 
Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 034/18 – PROCESSO Nº. 110/18, objetivando o registro 
de preços para futura aquisição de braços e luminárias para uso na 
Iluminação Pública, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 11/04/2.018 – Sérgio Aparecido Gallego Júnior – 
Secretário Municipal de Serviços. 

DECRETOS
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DECRETO Nº. 5.134, DE 11 DE ABRIL DE 2.018.
(Institui o Programa de Recadastramento Funcional e adota outras 

providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO que, em atendimento aos princípios da eficiên-
cia, eficácia e da supremacia do interesse público, a Administração 
Pública deve recorrer a sistemas e métodos valendo-se de recur-
sos tecnológicos e pessoais a fim de aprimorar e fortalecer o con-
trole de suas ações;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e organizar as in-
formações contidas em seu banco de dados e arquivo funcional, 
visando otimizar o atendimento às necessidades do servidor junto 
aos Departamentos de Pessoal e de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO que a atualização cadastral possibilitará  a in-
tegração entre as informações coletadas e as contidas no banco 
de dados, conferindo confiabilidade e transparência aos atos ad-
ministrativos;
CONSIDERANDO que a atualização cadastral promove dados e 
informações fidedignos, norteando o planejamento administrativo 
e de pessoal e, por consequência a adequação e recondução ao 
limite prudencial de gastos permitidos;
CONSIDERANDO que a organização administrativa na área de 
pessoal permitirá a valorização do servidor com a adequada dis-
tribuição dos recursos humanos e financeiros, bem como o inves-
timento técnico profissional visando a criação de um modelo de 
gestão pública mais eficaz e eficiente;
CONSIDERANDO que a atualização dos dados cadastrais permitirá 
que as Chefias tenham subsídios para planejar e organizar as ações 
de seus Departamentos, proporcionando equidade entre os servido-
res, bem como, a otimização na prestação do serviço à população;
CONSIDERANDO que o recadastramento de pessoal, permitirá à 
Administração Pública o controle da quantidade e a qualidade dos 
servidores pertencentes ao quadro funcional, proporcionando, a 
análise individual das necessidades, direitos, deveres e obrigações 
de cada servidor.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo da Estância 
Turística de Avaré, o Programa de Recadastramento Funcional, 
objetivando a captação de dados em documentos pessoais e de 
forma presencial, consolidando e atualizando as informações ca-
dastrais do quadro de pessoal, respeitando-se os critérios e forma-
lizações estabelecidos neste Decreto.
§ 1º - A execução do Programa de Recadastramento Funcional 
será realizada por uma comissão especial de trabalho, a ser desig-
nada por Decreto, sendo coordenada e supervisionada pela Con-
troladoria Geral do Município.
§ 2º - O local, o período e o calendário de agendamento serão 
estabelecidos e publicados no site da Prefeitura.
§ 3º - O cronograma de atendimento para o recadastramento po-
derá ser adequado ou aperfeiçoado, observando-se o atendimento 
dos serviços públicos essenciais.
§ 4º - Os responsáveis imediatos dos servidores ativos deverão 
organizar as escalas de trabalho e garantir o atendimento público 
e os serviços públicos essenciais enquanto o servidor estiver reali-
zando o recadastramento presencial.
§ 5º - Após a conclusão do trabalho do recadastramento, os do-
cumentos e informações serão encaminhados aos departamentos 
de Pessoal e Recursos Humanos, para atualização dos dados no 
sistema de pessoal.
Art. 2º - O recadastramento é pessoal, presencial e obrigatório, 
aplicando-se:
I - a todos os agentes públicos ocupantes de cargo, função ou em-
prego público, independentemente de 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;
II - aos Secretários Municipais;
III - aos aposentados e pensionista que recebam seus proventos 
dos Cofres da Administração Direta;
IV - aos Conselheiros Tutelares;
V - ao pessoal admitido por tempo determinado, nos termos do art. 
37, inc. IX, da Constituição Federal.
§ 1º - No ato de recadastramento, o interessado receberá um proto-
colo de comparecimento que constará a data, o horário de chegada 
e o horário de saída para fins de comprovação da efetivação do re-
cadastramento e do período que se ausentou do local de trabalho.
§ 2º - Na hipótese de acúmulo de cargos, os servidores públicos 
deverão realizar o recadastramento dos vínculos no mesmo ato.
§ 3º - Todo aquele que tenha por obrigação participar do recadas-
tramento e sem justificativa, não o realize dentro do prazo e cro-
nograma estipulado, poderá responder administrativamente pela 
omissão.

§ 4º – Sobre nenhum pretexto o superior imediato ou mesmo o Se-
cretário Municipal, poderão impedir o comparecimento do servidor 
convocado.
§ 5º - Caso o servidor demonstre que não compareceu por deter-
minação superior, o responsável pela determinação, independente 
do grau hierárquico que exerça, responderá administrativamente 
pelo ato.
Art. 3º - O recadastramento será realizado por meio de apresen-
tação de documentos pessoais e funcionais, originais e cópias, e 
ainda das informações prestadas.
§ 1º - O servidor/aposentado/pensionistas/conselheiro certificará 
na Ficha de Recadastramento Funcional a veracidade dos dados e 
informações prestadas.
§ 2º - Em atendimento à ampla defesa, será permitido ao declaran-
te que comprovar que houve um equívoco na apresentação de do-
cumentos e informações requisitadas neste procedimento, o direito 
de retratação no prazo de 03 dias a contar da data da assinatura da 
Ficha de Recadastramento Funcional.
§ 3º - No caso de apresentação de documentos e prestação de 
informações incorretas ou incompletas, ressalvada hipótese do § 
2º, aquele que assim proceder responderá administrativa, civil e 
criminalmente.
Art. 4º - Os documentos que deverão ser apresentados para o reca-
dastramento estão divididos em obrigatórios e facultativos, a saber:
I - Documentos de apresentação obrigatória:
a) Carteira de identidade (RG);
b) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
d) PIS/PASEP/NIT com comprovante;
e) Título de eleitor;
f) Certidão de nascimento ou de casamento ou de acordo com o 
caso (viúvo, separado judicial ou consensualmente ou divorciado) 
do servidor;
g) Comprovante de endereço residencial preferencialmente em 
nome do servidor público, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias, 
tal como conta de energia elétrica, água, telefone, condomínio en-
tre outros;
h) Certificado de escolaridade (no mínimo o exigido pelo cargo/fun-
ção/emprego);
i) Holerite, preferencialmente, do último salário percebido, ou na 
falta deste, referente ao penúltimo;
j) Informação bancária: banco, agência e número da conta onde é 
realizado o pagamento;
QUANDO FOR O CASO:
k) Declaração de união estável;
l) Certidão de nascimento ou Carteira de identidade (RG), dos filhos 
menores;
m) Certidão de nascimento ou Carteira de identidade (RG) acom-
panhado de Certidão Judicial, quando houver, de dependentes, tu-
telados, curatelados ou menor sob a guarda do servidor.
II - Documentos de apresentação obrigatória para casos especí-
ficos:
a) Declaração de Acúmulo de Cargos (quando houver), formulário 
disponível no site da Prefeitura;
b) Registro em entidade de classe profissional, quando exigido 
como requisito do cargo/emprego/função;
c) CNH - Carteira Nacional de Habilitação, obrigatório para ocu-
pantes de cargo/emprego/função que exijam esse documento, 
acompanhados da certidão de pontuação de infrações de trânsito 
emitida pelo DETRAN;
d) Certificado ou Carteira de Reservista ou dispensa de incorpora-
ção, quando do sexo masculino.
e) Eventuais decisões judiciais para incorporação e implantação de 
benefícios trabalhistas.
III - Documentos de apresentação facultativa:
a) Ato administrativo de admissão/nomeação e posse;
b) Ato administrativo da designação para substituição de cargo efe-
tivo, com duração igual ou superior a 12 meses;
c) Ato administrativo de cessão do servidor a outro poder ou esfera 
de governo;
d) Ato administrativo de concessão de licenças/afastamento, caso 
existente;
e) Ato administrativo proveniente de reintegração, reversão, aces-
so, promoção, readaptação e outros;
f) Edital de convocação para assumir o cargo/emprego ocupado;
g) Registro em entidade de classe profissional;
h) Certificado de escolaridade: pós-graduação especialização, 
MBA, Mestrado, Doutorado;
i)  Certidão de quitação eleitoral;
§ 1º - Não serão aceitos para fins de recadastramento documentos 
rasurados ou ilegíveis.
§ 2 º - Os documentos apresentados serão digitalizados, a fim de 
serem utilizados na construção de um acervo funcional eletrônico.
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§ 3º - Na ausência de algum documento exigido nos incisos I e II do 
caput deste artigo, o recadastramento não será realizado, devendo 
ser reagendado dentro do prazo limite estabelecido no cronograma 
de trabalho.
§ 4º - A Comissão Especial ou a Controladoria poderão solicitar a 
todos aqueles que tenham por obrigação participarem do recadas-
tramento, outros documentos originais e informações que sejam 
necessários para esclarecimento de situações específicas.
Art. 5º - Não será permitido o recadastramento por procuração ou 
representação, salvo nos casos disciplinados neste Decreto.
§ 1º - Nos casos de impossibilidade de comparecimento do servidor 
para o recadastramento por motivo de moléstia grave, internação 
hospitalar ou incapacidade total, excepcionalmente, este poderá 
nomear um representante legal que deverá comparecer na data, 
horário e local estabelecido no calendário de agendamento munido 
de todos os documentos do servidor estabelecidos no art. 4º, além 
de prova documental que comprove a representação e, conforme o 
caso, dos seguintes documentos:
I - Atestado médico, emitido no mês do recadastramento, nº do 
CID, assinatura e carimbo do médico credenciado no CRM, res-
guardado o devido sigilo no armazenamento em arquivo digital;
II - Original de documento de identificação do representante com 
foto (Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista-CNH), válido 
em todo o território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos;
III - O responsável ou declarante deverá apresentar instrumento de 
procuração por instrumento público, tutela ou curatela, dependen-
do de cada caso.
§ 2º - Os servidores ativos que cumpram sentença de reclusão de-
verão realizar o recadastramento por intermédio de responsável ou 
declarante, que apresentará, além daqueles documentos mencio-
nados no art. 4º, os seguintes documentos:
I – Declaração de permanência emitida pela Unidade Prisional, 
com data do ano do recadastramento, devidamente identificada e 
com assinatura do responsável do órgão;
II - Original de documento de identificação do representante com 
foto (Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista-CNH), válido 
em todo o território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos;
III - O responsável ou declarante deverá apresentar instrumento de 
procuração por instrumento público, tutela ou curatela, dependen-
do de cada caso.
§ 3º – Para as hipóteses dos §§ 1º e 2º, o responsável ou declaran-
te deverá atestar a veracidade das informações prestadas e poderá 
ser suscitado a esclarecer eventuais dúvidas formuladas pela Ad-
ministração Municipal.
Art. 6º - Fica criada a Comissão Especial de Recadastramento Fun-
cional, encarregada pela coleta de documentos e informações.
§ 1º - A Comissão Especial estará vinculada ao Sistema de Contro-
le Interno do Município, reportando-se unicamente e exclusivamen-
te a Controladoria Geral do Município.
§ 2º - Aos servidores que compõe a Comissão Especial de Re-
cadastramento Funcional, no que couber aplica-se o disposto no 
Decreto nº. 5.000/17, art. 6º, inciso I alíneas “a” e “f”, incisos III, IV, 
V e § 7º.
§ 3º - A Comissão Especial ou a Controladoria, para esclarecimen-
to de fatos relacionados ao recadastramento, poderão solicitar a 
qualquer órgão ou unidade administrativa documentos originais e 
informações, e quando for o caso, realizar diligências.
 Art. 7º - Durante o período do recadastramento, ficam suspensas 
as transferências de servidores, salvo em casos especiais, com co-
municação antecipada à Comissão Especial.
Art. 8º - Todos os pedidos de exoneração/demissão deverão ser 
simultaneamente comunicados à Comissão Especial.
Art. 9º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de abril de 2.018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 5.136, de 11 de abril de 2.018.
(Dispõe sobre designação de Comissão Especial de Recadastra-

mento Funcional e adota outras providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, 
D E C R E T A:
Art. 1º. - Em observância ao art. 6º do Decreto nº. 5.134 de 11 de 
abril de 2018, fica designada a Comissão Especial de Recadastra-
mento Funcional, a saber:
Adriana Aparecida Angstmann Pilar
Bruna de Oliveira Cândido
Daiane Paulino de Campos Leite

§ 1º. – Os servidores acima designados, durante o período do re-
cadastramento, exercerão atividades exclusivas junto à Comissão 
Especial de Recadastramento Funcional.
§ 2º. - A Comissão contará com o auxílio de estagiários, conferindo 
o suporte das atividades administrativas secundárias.
Art. 2º. - As atribuições inerentes à Comissão são aquelas dispos-
tas no Decreto nº. 5.134/18 e serão desempenhadas na sala da 
Controladoria Geral do Município.
Art. 3º. - A Comissão Especial estará vinculada ao Sistema de Con-
trole Interno do Município, reportando-se unicamente e exclusiva-
mente a Controladoria Geral do Município.
Art. 4º. – A comissão terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para iniciar 
os trabalhos, contados a partir da data da publicação desta.
Art. 5º. – Este Decreto entrará em vigor na data da publicação de 
sua publicação.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de abril de 2.018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto n.º 5.137, de 11 de abril de 2018.
(Reorganiza a Comissão Organizadora da 28ª Corrida das Mães 

do Jardim Brasil).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de 
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Art. 1º - Fica reorganizada, na forma abaixo, a Comissão Organiza-
dora da 28ª Corrida das Mães do Jardim Brasil:-
LEONARDO PIRES RIPOLI – Presidente; 
ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA – Vice-Presidente;
REGINALDO FRANCISCO DIAS – Tesoureiro;
ELIANDRO ROGÉRIO BRAGA – Membro;
ELISÂNGELA ALVES DE PAULA – Membro.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Estância Turistica de Avarél, 11 de abril de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

 28º Corrida Dia das Mães
Jardim Brasil

Categoria Infantil
REGULAMENTO GERAL

ANO 2018

Regulamento Geral
  A 28ª Corrida das Mães no Bairro Jardim Brasil – Categoria Infantil 
é uma prova de pedestrianismo de rua promovida pela Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, organizada pela Secretaria Munici-
pal de Esportes de Avaré, com caráter comemorativo aberta e será 
regida pelo presente regulamento.
Data: 13/05/2018 ( Domingo)
Horário: 16:00hs  - LARGADA
CAPÍTULO I – CONSTITUIÇÃO
Art.1º – A prova é uma competição de pedestrianismo com caráter 
comemorativo com aproximadamente 500 metros a ser realizada 
no dia 13 de maio de 2018, às 16:00hs, na praça das mães na qual 
participarão pessoas do sexo feminino distribuídas nas seguintes 
categorias:
Categorias  Idades
Infantil Masculino  11 aos  14 anos
Infantil Feminino  11 aos 14 anos
CAPÍTULO II -  INSCRIÇÃO
Art2º – As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no dia do 
evento com inicio as 14:00hs e encerramento  até as 15:30hs. Para 
inscrição a competidora deverá apresentar uma documento oficial 
com foto e assinar um termo de boa condição de saúde.
CAPITULO  III- LARGADA E CHEGADA
Art 3º- A prova terá como local de largada e chegada  a Avenida 
Antonio Salim Curiati  s/nº em frente a praça das Mães no Bairro 
Jardim Brasil. O percurso será a volta do quarteirão onde será mar-
cado todo o trajeto com flechas e cavaletes.
CAPITULO IV- PREMIAÇÃO
Art 4º – Para retirada da premiação a atleta deverá apresentar , 
quando do recebimento os seguintes documentos : RG, CPF  e 
comprovante de endereço.

CATEGORIA INFANTIL FEMININA  (11 aos 14 anos)
1º Lugar- Medalha de Participação
2º Lugar- Medalha de Participação
3º Lugar- Medalha de Participação
4º Lugar- Medalha de Participação
5º Lugar - Medalha de Participação
- Medalhas de Participação a todos os participantes
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO (11 aos 14 anos)
1º Lugar- Medalha de Participação
2º Lugar- Medalha de Participação
3º Lugar - Medalha de Participação
4º Lugar – Medalha de Participação
5º Lugar – Medalha de Participação
 - Medalhas de Participação a todos os participantes
CAPITULO V- CONTROLE DA PROVA
Art 6º – A apuração será realizada manualmente pela equipe da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
CAPITULO VII – NORMAS GERAIS
Art7º- É obrigatório o uso do número de corrida em local visível a 
frente do corpo do atleta. O número não pode sofrer qualquer tipo 
de alteração.
Art8º- Toda a inscrição de atleta deixará claro que o mesmo goza 
de perfeito estado de saúde, eximindo a comissão organizadora da 
prova, bem como os patrocinadores, de quaisquer responsabilida-
des com esse fato.
Art9º –Na ficha de inscrição do atleta deverá conter o nome com-
pleto,  sexo, data de nascimento, endereço, número do RG, clube 
ou patrocinador, CEP, cidade e telefone.
Art10º – Haverá atendimento de primeiros socorros na largada, 
chegada e durante o percurso da prova.
Art 11º – A comissão organizadora do evento e os patrocinadores 
não se responsabilizarão por acidentes que venham a ocorrer com 
os atletas no decorrer da prova.
Art 12º -Ao participar da prova, o atleta assume a responsabilidade 
por seus dados fornecidos e fica ciente do Regulamento da Prova, 
participando por livre espontânea vontade, sendo conhecedor do 
seu perfeito estado de saúde, eximindo assim qualquer responsa-
bilidade da comissão organizadora e patrocinadores.
Art13º- A segurança da prova receberá apoio dos órgãos compe-
tentes e haverá sinalização para a orientação dos PARTICIPAN-
TES. Por se tratar das vias públicas, os atletas deverão observar e 
tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que podem existir ao 
longo do percurso. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por 
possíveis defeitos na pista.
Art 14º- Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organi-
zadores e público  em geral cedem todos os direitos de utilização 
de imagem/som para a organização da 28ª Corrida Dia das Mães 
- Bairro Jardim Brasil – Categoria Infantil, para seus patrocinadores 
e apoiadores para usos informativos, promocionais ou publicitários 
relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores.
Art 16º – Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento 
por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/
ou motivos de força maior sem aviso prévio aos PARTICIPANTES; 
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou a conforme as neces-
sidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou 
parcialmente.
Art 17º – No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as 
condições estipuladas neste regulamento.
Art 18º – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão orga-
nizadora da prova.
Comissão Organizadora da 28ª Corrida Dia das Mães – Bairro Jar-
dim Brasil

_______________________ _______________________ 
 Leonardo Pires Ripoli                Adriana Pedroso Ferreira Tamassia
Presidente                                     Vice- Presidente

_______________________ _______________________ 
Reginaldo Francisco Dias          Eliandro Rogério Braga
  Tesoureiro                                  Membro

_____________________________
Elisangela Alves de Paula
Membro
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Vale       28ª  Corrida Dia Das Mães – Jardim Brasil 2018                       
Vale

Nome:_____________________________________________
RG:__________________

Valor: R$ 100,00 ( cem reais)   
Colocação: 3º Lugar
Categoria: Rosa Feminino  (acima de 41 anos)
Data: 13/05/2018
Retirada:
Local:  Secretaria  Municipal de Esportes – Ginásio Kim Negrão (Fundos)

Documentos necessários para poder receber a premiação:
RG                                                                         CPF
Comprovante de residência                           Apresentação deste Vale

Comissão Organizadora:
_______________________ _______________________ 
 Leonardo Pires Ripoli                Adriana Pedroso Ferreira Tamassia
Presidente                                     Vice- Presidente

_______________________ _______________________ 
Reginaldo Francisco Dias          Eliandro Rogério Braga
  Tesoureiro                                  Membro

_____________________________
Elisangela Alves de Paula
Membro

Estância Turística de Avaré, 03 de Abril de 2018

Ofício 051/18 – SME- ERB
Venho por meio deste, verificar a possibilidade do apoio do  MATA 
SEDE  , no evento CORRIDA DO DIA DAS MÃES, que será reali-
zado conforme consta abaixo, data, local e horário.
Dia: 13 de Maio de 2018 (Domingo)
Horário: 14:00hs às 18:00hs
Local: Rua Amapá,1-71- Jardim Brasil(Praça das Mães)
Desde já agradeço a atenção que nos foi dispensada , fico no 
aguardo da sua resposta e aproveito a oportunidade para externar 
os protestos de melhor estima e perfeita consideração
Obs.: A servidora da SEME – Maria Conceição de Oliveira , ficará 
responsável pelo MATA SEDE.
Atenciosamente

Leonardo Pires Ripoli
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

llmo.Sr.
Josias
DD. Sabesp Avaré
Nesta,

Contato Telefônico

Pessoas têm pesquisado os telefones da 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo 
Google. Ao realizar a busca aparecem algumas 
opções de contato como (14) 3731.1909 ou 
(14) 3732.8844. O  de final “8844” é o da Se-
cretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
setor este que tem recebido muitas ligações, 
como se lá fosse o Centro Administrativo ou o 
Paço Municipal. Já o “1909” é do Pronto Socor-
ro Municipal. 

Entretanto, os telefones da Administração 
Municipal são outros. O Centro Administrativo 
atende pelo (14) 3711.2533 e o Paço pelo (14) 
3711.2500. 

A Prefeitura orienta o público a buscar os 
seus números telefônicos exatos, através do 
portal: www.avare.sp.gov.br 

Medalhas, cartas, capacetes, diplomas, equipa-
mentos e trajes. Desde segunda-feira, 9, está aber-
ta no Museu Municipal Anita Ferreira De Maria a 
mostra sobre a Segunda Guerra Mundial com o 
tema “Eixo Roma-Berlim-Tóquio”. Até 4 de maio o 
público poderá visitá-la, de segunda a sexta-feira, 
das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, no bosque da 
CAIC. As peças exibidas pertencem ao coleciona-
dor Marcus Carmo, que as expõe pela primeira vez.

“Não são meros objetos antigos em um depó-
sito: eles têm uma história para contar. Cada peça, 
por menor que seja, traz consigo uma vida passa-
da. Cada vida, vivida na maior guerra da história. 
Quantas e quantas, envolvidas por entusiasmo, 
tragédia ou esperança! É por isso que o Museu dá 
início a mais uma série de exposições temáticas: a 
Segunda Guerra Mundial”, explica o curador. 

A primeira parte da exposição (durante o mês 
de abril) traz peças dos países do Eixo (Alemanha, 
Itália e Japão). Na segunda parte da série, peças 
dos países Aliados serão expostas no mês de maio, 
em homenagem ao Dia da Vitória (objetos da In-
glaterra, França, URSS, EUA, etc). Fechando o ciclo, 
em junho, exposição de acervo referente à parti-
cipação do Brasil no Guerra, destacando a Força 
Expedicionária Brasileira (FEB). 

Para cada exposição, cerca de uma centena de 
peças, entre equipamentos, capacetes, condecora-
ções, correspondências, fotos, moedas, selos, pe-
ças de farda, entre outros.

CULTURA

Museu abre mostra sobre
a 2ª Guerra Mundial

Meta é organizar coleta seletiva
Com o objetivo de criar uma associação de 

coletores de materiais recicláveis ocorreu uma 
reunião no último dia 22 de março, no Centro 
Cultural Esther Pires Novaes, onde surgiu nova 
entidade que recebeu o nome de “Amigos da 
Coleta Seletiva”. A iniciativa contou com o apoio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Na oportunidade ocorreu também a eleição 
da primeira diretoria da nova associação, que 
terá como presidente Danilo Pires de Almeida, e 
como vice-presidente Paulo Roberto Oliveira. 

MEIO AMBIENTE
Associação de coletores elege diretoria
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Evento acontece
no dia 23

A partir desta sexta-feira, 13, esta-
rão abertas as inscrições para a Ofi-
cina de Webclipe, a primeira do ano 
vinda do Ponto Mis para Avaré, pro-
jeto que leva suas oficinas pelo inte-
rior, através de parceria do Museu da 
Imagem e do Som (MIS), do governo 
estadual com a Secretaria Municipal 
da Cultura. 

A oficina está programada para o 
próximo dia 23 de abril, a partir das 
18h, no Centro Cultural Esther Pires 
Novaes, que atende na Rua Ceará, nº 
1507, onde podem ser feitas as ins-
crições. São 20 vagas e a idade míni-
ma para participar é 14 anos. Mais in-
formações pelo telefone 3733-5420.

A oficina tem duração de 4 horas, 

CULTURA

Secretaria promove Oficina de Webclipe
sendo a primeira hora dedicada à in-
trodução do conceito de webclipes, 
através de exemplos e anúncio da mú-
sica escolhida para o exercício prático. 
O exercício será feito com uma música 
com direitos autorais liberados. 

As outras 3 horas serão aplicadas 
na concepção da ideia para o webcli-
pe, captação de imagens e edição. O 
resultado do exercício é um vídeo de 1 
minuto com parte da música escolhida, 
que será publicado nas plataformas do 
programa e poderá ser compartilhado 
por todos os participantes.

Quem ministra a oficina é Marce-
lo Perdido, graduado em Publicida-
de pelo Mackenzie e pós-graduado 
em Criação de Imagem e Som pelo 
Senac. Diretor e Editor de clipes mu-
sicais, ele trabalhou como diretor de 
cena na Colmeia, escrevendo e diri-
gindo o Orkut Ao Vivo/+Ao vivo para 

o Google. Na MTV dirigiu vários pro-
gramas aprimorando a linguagem 
visual aliada à música. Atualmente 

dá aulas sobre criação audiovisual na 
São Paulo Digital School, além de ser 
um dos oficineiros do Ponto MIS. 

    

Meta é conscientizar
comunidade

A Secretaria Municipal de Edu-
cação promove durante o primei-
ro semestre nas unidades escola-
res um circuito de palestras sobre 
com o tema Bullying. A proposta 
é estimular a prevenção entre os 
alunos, pais e profissionais de en-
sino. 

Importante definir que Bullying 
é uma situação que se caracteriza 
por agressões intencionais, ver-
bais ou físicas, feitas de maneira 
repetitiva, por um ou mais alunos 

EDUCAÇÃO

Bullyng é tema de círculo de palestras 
na Rede Municipal de Ensino

contra um ou mais colegas. O termo bullying 
tem origem na palavra inglesa bully, que sig-
nifica valentão ou brigão. 

Ministradas pelo arte-educador Cristia-
no de Oliveira, as palestras visam pacificar o 
ambiente das escolas por meio da conscien-
tização de toda a comunidade. “A solução é 

encarar o problema e somente por meio da 
união de todos será possível interromper o 
ciclo vítima-agressor”, explicam os educado-
res.

O tema já foi exposto em duas unidades 
de ensino: a EMEB Elizabeth de Jesus Freitas 
e o CEI José Maria Porto.

OPORTUNIDADE
Novas oportunidades de 
contratação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) di-
vulgou as vagas abertas de emprego no município. 
Estão disponibilizadas no órgão oportunidades de 
contratação para as seguintes funções: administrador 
de patrimônio (1), agente de portaria (1), ajudante 
de cozinha (1), atendente de farmácia balconista (1), 
auxiliar de cozinha (1), auxiliar de enfermagem (1), 
cozinheiro (3), eletricista de veículos automotores 
(1), encarregado na agropecuária (1), farmacêutico 
(1), impressor - filme plástico (1), mecânico de motor 
a diesel (1), operador de caixa de farmácia (1), ope-
rador de extrusora – filme plástico (2), operador de 
máquina agrícola – carregadeira (1), psicólogo orga-
nizacional (1), trabalhador agropecuário (1) e técnico 
químico (1). 

Candidatos
Os candidatos devem se cadastrar no Sistema 

Mais Emprego através da internet ou junto ao PAT. 
O interessado deverá apresentar os seguintes docu-
mentos: PIS, NIT, Pasep, Bolsa Família, Cartão Cida-
dão, Carteira de Trabalho, RG, CPF e CNH. 

Empregadores
Para os empregadores é necessário o cadastro da 

empresa ou da pessoa física no endereço eletrônico 
maisemprego.mte.gov.br ou diretamente no PAT. 

Serviço 
Casa do Cidadão - Rua Bahia, 1580 (antigo prédio 

da Justiça Federal)
Telefone: (14) 3732.1414
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Para que o importante tema da alimentação sau-
dável seja transmitido de forma consciente ao público 
infantil, o “BuZum!”, companhia itinerante de teatro 
de bonecos sobre rodas, traz para a Rede Municipal 
de Ensino o espetáculo “Sabor de Vitória”.

Em parceria com a Secretaria da Educação, o 
evento acontecerá na quinta-feira, dia 19, na EMEB 
José Rebouças de Carvalho; e na sexta-feira, 20, 
na EMEB Fausto dos Santos Rodrigues. De forma 
criativa, o “BuZum!” apresentará uma história com 
bonecos, retratando cenas reais dos dias atuais.

“Partimos do ponto que determinados alimen-
tos causam benefícios ou malefícios em nosso cor-
po. Se isso já é uma preocupação aos adultos, por 
que não o apresentarmos às crianças? Decidimos 
trazer essa reflexão também para os pequenos, 
pois através da reeducação eles poderão lembrar e 
assimilar no futuro”, explica Beto Andreetta, diretor 
do “BuZum!” e da Pia Fraus.

Entender como o alimento age diretamente na 
vida de um ser humano pode colaborar com um 
destino mais positivo e com menos doenças. É exa-
tamente isso que a trama da peça “Sabor de Vitória” 
abordará de forma poética e lúdica para a garotada.

200 crianças serão atendidas
Segundo informações da Secretaria Municipal 

da Educação, a creche no Residencial São Rogério 
estará concluída. O novo centro de educação in-
fantil vai atender cerca de 200 crianças de família 
residentes nos bairros da Zona Oeste. 

Com estrutura adequada, o futuro CEI conta-

Oportunidade para
jovens e adultos

Nesta quarta-feira, 11, a Secretaria Munici-
pal da Educação fez a entrega dos kits escola-
res aos alunos do projeto Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). A distribuição foi feita na EMEB 
Fausto dos Santos Rodrigues (para estudantes 
do Ciclo I) e na EMEB Salim Antônio Curiati e na 
EMEB Maria Theresa de Oliveira Picalho (Don-
doca), para os estudantes dos Ciclos I e II.

 “Os alunos ficaram muito satisfeitos, pois 
além da qualidade dos produtos oferecidos, é 
realmente uma ajuda de custo para eles conti-
nuarem seus estudos, já que a maioria não teve 
oportunidade de frequentar a escola anterior-
mente”, observa responsável pela pasta.

EDUCAÇÃO

Em breve, creche do
São Rogério será inaugurada

Prefeitura entrega 
kits escolares aos 
alunos do EJA

Espetáculo do BuZum! será
apresentado em escolas municipais

FOTOS: MILENE MILAN

rá com dez salas, banheiros acessíveis, lavande-
ria, fraldários, cozinha, dispensa, refeitório, salas 
para educadores e diretoria. Cada sala de aula 
terá o seu próprio banheiro, de acordo com a 
idade da turma. 

A Prefeitura também está providenciando os 
equipamentos para as novas instalações. Em breve, 
as matrículas serão abertas, conforme o calendário 
da Secretaria da Educação. 


