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EDIÇÃO 902 | AVARÉ, 22 DE MARÇO DE 20192

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01-19
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)
ATA DE REUNIÃO DO DIA 26/02/2019 HORÁRIO19:00 
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA SMMA
REUNIÃO PRESIDIDA POR:  Silmara Rodrigues
TIPO DE REUNIÃO  Ordinária
FACILITADOR  Maria Luiza Zambom
SECRETÁRIO  Ricardo Sgarbi Augusto
CRONOMESTRISTA  Maria Luiza Zambom
PARTICIPANTES:   Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Au-
gusto, Maria Luiza Zambom, José Apparecido de Barros, José Geraldo Dias 
Barreto, Vilma Zanluchi.
Comunicação da Presidente: A Reunião foi iniciada as 19 horas e 15 mi-
nutos em virtude da obtenção do quórum. A Presidente inicia a reunião 
agradecendo a presença de todos e deseja o bom andamento da plená-
ria.  Conforme edital expedido a todos os membros do Conselho por meio 
do correio eletrônico (e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.com>; 
<comdemaavare@googlegroups.com> em 22/02/2019, e posterior publica-
ção no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 898 de 22 de 
fevereiro de 2019, p.04, o objetivo da presente reunião é tratar da seguinte 
ordem do dia (Pauta):  1) Abertura 1.1) Comunicação do Presidente; 1.2) 
Aprovação das Atas da Reunião Ordinária nº 07/2018 do dia 07/11/2018, 
n° 08/2018 de 04/12/2018 e da Extraordinária 04/2018 de 20/11/2018; 2) 
Ordem do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de novos processos, discussão, aná-
lise e deliberação; 2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspon-
dências Recebidas (planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha);  
2.4) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;  Abrindo a pauta, foi 
proposto a Aprovação da Ata da Reunião Anterior: O Secretário Executivo, 
Ricardo Sgarbi Augusto solicitou a observação de todos referente às atas 
da reunião ordinária nº. 07/2018 do dia 07 de novembro de 2018, reunião 
ordinária n° 08/2018 do dia 04 de dezembro de 2018 e reunião extraordiná-
ria n°03/2018 de 20 de novembro de 2018, após discussão as atas foram 
aprovadas por unanimidade.  A seguir passou-se para os INFORMES DA 
SECRETARIA, com destaque: CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício 
SMMA n° 23/19 – Solicitação de documentação que comprove a divulgação 
dos assuntos tratados pelo Conselho, esta se faz necessário para o cumpri-
mento da diretiva “Conselho Ambiental” – CA6 do Programa Município Verde 
Azul do Estado de São Paulo.; Ofício SMMA n°24/19 Solicitação da cópia 
das convocações, atas e registro fotográfico das reuniões desde outubro de 
2018, esta se faz necessário para o cumprimento da diretiva “Conselho Am-
biental” – CA3 do Programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo; 
CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:  Ofício 01/19 – Comdema solicitando 
a indicação de substituição de suplente da Instituição de ensino Eduvale de 
Avaré; Ofício 02/19 – Comdema solicitando a indicação de representante e 
suplente da Câmara Municipal de Avaré para ocupar uma vaga neste Conse-
lho.   DELIBERAÇOES: Devido a ausência de atendimento a alguns ofícios 
enviados a SMMA em 2018, vamos reiterar as solicitações pendentes para 
que sejam atendidas, juntamente com a divulgação de todas as atividades e 
deliberações deste Conselho.; Referente ao Fundo Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente reiteramos as solicitações pendentes sobre a conta e valores 
vinculados a mesma, para que se possa utilizar os recursos nos projetos já 
aprovados por este Conselho.; Município Verde e Azul – SMMA devido a 
ausência dos representantes foi retirado da pauta.; Calendário de Reuniões: 
foi definido que as reuniões do ano de 2019 seriam realizadas as 18:30 horas 
as quartas feiras, local Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Avaré (AREA), á Rua dos Engenheiros, nº 26 nos seguintes 
dias 26/02, 20/03, 17/04, 15/05, 05/06, 03/07, 07/08, 04/09, 16/10, 06/11 e 
04/12.  A presidente teceu agradecimento ao conselheiro José Geraldo Dias 
Barreto pela participação na reunião do Conselho da Estação Ecológica An-
drade e Silva.   PALAVRA LIVRE – ASSUNTOS DIVERSOS E COMUNICA-
ÇÕES a   Conselheira Maria Luiza Zambom é representante da Cidade de 
Avaré no PET São Paulo que representa a defesa dos animais dentro da Se-
cretaria do Estado de São Paulo, apresentou um projeto do escritor Maurício 
de Souza que produziu um gibi com o tema posse responsável de animais. 
Os gibis recebidos seriam usados em capacitações e oficinas para profes-
sores e coordenadores para o repasse dessas informações aos alunos. A 
Conselheira Maria Luiza Zambom divulgou o falecimento do biólogo Paulo 
Nogueira Neto o criador da Política Ambiental Brasileira, criador de inúmeras 
áreas de preservação e parques ecológicos. Principal articulador da criação 
das leis ambientais Conama que é a responsável pela criação deste Con-
selho. ENCERRAMENTO: A reunião encerrou-se às 20 horas e 40 minutos 
com a palavra da Presidente do COMDEMA, Silmara Rodrigues. Nada mais 
foi acrescentado, e eu, Ricardo Sgarbi Augusto relatei e subscrevi a presente 
ata que após aprovada, será assinada pela presidente deste Conselho, Sil-
mara Rodrigues. Estância Turística de Avaré, 26 de fevereiro de 2019.

Ricardo Sgarbi Augusto   Silmara Rodrigues
Secretário Executivo                                      Presidente do COMDEMA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 02-18
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO 10/07/2018 19:00 SEDE INTERINA, cedida 
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26
REUNIÃO PRESIDIDA POR José Geraldo Dias Barreto
TIPO DE REUNIÃO  Ordinária
FACILITADOR  Ricardo Sgarbi Augusto
SECRETÁRIO  Luiz Gustavo Gomes
CRONOMESTRISTA  Luiz Gustavo Gomes
PARTICIPANTES  Ricardo Sgarbi Augusto, Maria Luiza 
Zambom, José Apparecido de Barros, José Geraldo Dias Barreto, Marcos 
Donizete Baldini, Luiz Gustavo Gomes, Angela Golin.
1 - Comunicação da Presidente A Reunião foi iniciada as 19 horas e 15 
minutos em virtude da obtenção do quórum. O vice presidente José Geraldo 
Dias Barreto, no exercício da presidência, comunicou a ausência da presi-
dente Silmara e deu inicio a reunião agradecendo a presença de todos e 
desejando o bom andamento da plenária. 2 - Aprovação da Ata da Reunião 
Anterior  O Secretário Executivo, Luiz Gustavo Gomes solicitou a observa-
ção de todos referente a leitura da ata da reunião ordinária nº. 05/18 do dia 
05 de junho de 2018. Após as observações, como não houve emendas ou 
ressalvas, foi aprovada por unanimidade. 3 – Abertura : Conforme edital 
expedido a todos os membros do Conselho por meio do correio eletrônico 
(e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.com>; <comdemaavare@
googlegroups.com> em 06/07/2018, e posterior publicação no Semanário 
Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 865 de 06 de julho de 2018, p.02, 
o objetivo da presente reunião é tratar da seguinte ordem do dia (Pauta):  
1) Abertura 1.1) Comunicação do Presidente; 1.2) Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária nº. 05/2018 do dia 05/06/2018; 2) Ordem do dia (Pau-
ta); 2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e deliberação; 
2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspondências Recebidas 
(planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha);  2.4) Palavra livre 
– assuntos diversos e comunicações: 4 – Ordem do dia (Pauta) 4.1 - Cor-
respondências Recebidas: 4.1.1 – Apresentação do ofício de solicitação 
de Desligamento do secretário Luiz Gustavo Gomes: Pedido de licença 
por tempo indeterminado do Secretário Luiz Gustavo Gomes em confor-
midade com artigo 33 do regimento interno. Após discussão foi aprovada 
o afastamento. Em ato contínuo foi proposto para assumir os cargos de 
Secretário Executivo, Ricardo Sgarbi Augusto e Secretário Adjunto, Maria 
Luiza Zambom, após discussão a proposta foi aprovada por unanimidade 
pelo conselho.
4.1.2 – Ofício SMMA 116/2018 – Solicitação de parecer sobre pedido de 
corte de Sibipiruna localizada a Rua São Paulo, 1661. O motivo do pedido 
é a falta de acessibilidade do local. Em virtude da precariedade do laudo 
apresentado, oficiar a Secretaria para que apresente novo laudo técnico 
detalhado para posterior análise e deliberação sobre o pedido. Sugestões:  
A SMMA indicar locais para o plantio em APPs já mapeadas para possíveis 
compensações que possam vir a ser necessárias, ou compensações finan-
ceiras ao fundo municipal do meio ambiente.
4.1.3 – Ofício SMMA 117/2018 – Solicitação de parecer sobre pedido de 
corte de Sibipiruna localizada a Rua Distrito Federal, 1069. O motivo do pe-
dido é a falta de acessibilidade do local. Oficiar a SMMA para que apresente 
um laudo técnico detalhado para os conselheiros discutirem e deliberarem 
sobre o pedido. Sugestões:  A SMMA indicar locais para o plantio em APPs 
já mapeadas para possíveis compensações que possam vir a ser necessá-
rias, ou compensações financeiras ao fundo municipal do meio ambiente. 5. 
Informes Da Secretaria: Documentos recebidos já discorridos acima.  6. PA-
LAVRA LIVRE – ASSUNTOS DIVERSOS E COMUNICAÇÕES . José Bar-
reto comenta sobre o projeto Avaré nos Trilhos 7. ENCERRAMENTO:  Nada 
mais foi acrescentado tendo o vice presidente no exercício da presidência 
José GEraldo Dias Barreto, encerrado a reunião. Eu, Luiz Gustavo Gomes, 
relatei e subscrevi a presente ata que após aprovada, assinarei juntamente 
com o presidente em exercício nesta reunião José Geraldo Dias Barreto. 
Estância Turística de Avaré, 10 de julho de 2018.

Luiz Gustavo Gomes       José Geraldo Dias Barreto 
Secretário Executivo        Vice presidente no exercício Presidência  do  
  COMDEMA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03-18
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO 09/10/2018 19:00 SEDE INTERINA, cedida 
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26
REUNIÃO PRESIDIDA POR Silmara Rodrigues
TIPO DE REUNIÃO  Extraordinária
FACILITADOR  Maria Luiza Zambom
SECRETÁRIO  Ricardo Sgarbi Augusto
CRONOMESTRISTA  Maria Luiza Zambom
PARTICIPANTES  Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Au-
gusto, Maria Luiza Zambom, José Geraldo Dias Barreto, Marcos Donizete 
Baldini.
1 - Comunicação da Presidente: A Reunião foi iniciada as 19 horas e 15 minu-
tos em virtude da obtenção do quórum. A Presidente inicia a reunião agrade-
cendo a presença de todos e deseja o bom andamento da plenária.  2 - Apro-
vação da Ata da Reunião Anterior : O Secretário Executivo, Ricardo Sgarbi 
Augusto solicitou a observação de todos referente a leitura da ata da reunião 
ordinária nº 06/18 do dia 07 de agosto de 2018. Após as observações, como 
não houve emendas ou ressalvas, foi aprovada por unanimidade. 3 – Aber-
tura: Conforme edital expedido a todos os membros do Conselho por meio 
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do correio eletrônico (e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.com>; 
<comdemaavare@googlegroups.com> em 05/10/2018, e posterior publica-
ção no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 878 de 05 de 
outubro de 2018, p.06, o objetivo da presente reunião é tratar da seguinte or-
dem do dia (Pauta):  1) Abertura 1.1) Comunicação do Presidente; 1.2) Apro-
vação da Ata da Reunião Ordinária nº. 06/2018 do dia 07/08/2018; 2) Ordem 
do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de novos processos, discussão, análise e 
deliberação; 2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Correspondências 
Recebidas (planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (planilha);  2.4) Pa-
lavra livre – assuntos diversos e comunicações:  4 – Ordem do dia (Pauta) 
4. 1.1– Correspondências enviadas - Ofício COMDEMA n°72/2018 em res-
posta ao Ofício SMMA n°117/2018 – Foi Indeferido devido a precariedade de 
informações técnicas. - Ofício COMDEMA n°73/2018 em resposta ao Ofício 
SMMA n°116/2018 – Foi Indeferido devido a precariedade de informações 
técnicas. - Ofício COMDEMA n°74/2018 a SMMA – Solicitação de subsí-
dios técnicos e administrativos para o disciplinamento do corte de árvores 
isoladas urbanas.4. 1.2– Correspondências recebidas: - Ofícios recebidos 
da Faculdade Eduvale de Avaré em resposta a solicitação de indicação de 
nomes para integrar o COMDEMA. Profa. Andressa Santanna Natel (titular) 
e Profa. Mariana Patty Guilger Primos (suplente).- Ofícios recebidos do Ins-
tituto Federal Câmpus de Avaré em resposta a solicitação de indicação de 
nomes para integrar o COMDEMA. Maria Cristina Marques (titular) e Vanda 
dos Santos Silva (suplente).5. INFORMES DA SECRETARIA - Ofício COM-
DEMA n°74/2018 a SMMA é em resposta aos Ofícios n°72 e n°73 indeferidos 
pelo Conselho, devido a necessidade de melhoria técnica no disciplinamento 
do corte de árvores urbanas.- Reiterar o convite por um representante da 
câmara para compor o conselho por ser cadeira fixa, e novos convites para 
preenchimento das vagas de suplência.6. PALAVRA LIVRE – ASSUNTOS 
DIVERSOS E COMUNICAÇÕES Necessidade de acompanhamento dos no-
vos loteamentos referente as mudas de árvores exigidas em cada residência 
e o cuidado e fiscalização no crescimento delas.7. ENCERRAMENTO A reu-
nião encerrou-se às 20 horas e 12 minutos com a palavra da Presidente do 
COMDEMA, Silmara Rodrigues. Nada mais foi acrescentado, e eu, Ricardo 
Sgarbi Augusto, relatei e subscrevi a presente ata que após aprovada, será 
assinada pela presidente deste Conselho, Silmara Rodrigues. Estância Tu-
rística de Avaré, 10 de outubro de 2018.

Ricardo Sgarbi Augusto Silmara Rodrigues
Secretário Executivo                        Presidente do COMDEMA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05-18
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO 05/06/2018 19:00 SEDE INTERINA, cedida 
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26
REUNIÃO PRESIDIDA POR Silmara Rodrigues
TIPO DE REUNIÃO  Ordinária
FACILITADOR  Ricardo Sgarbi Augusto
SECRETÁRIO  Luiz Gustavo Gomes
CRONOMESTRISTA  Luiz Gustavo Gomes
PARTICIPANTES  Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Au-
gusto, Susy Keller Nunes de Oliveira, Judésio Borges, José Apparecido de 
Barros, José Geraldo Dias Barreto, Marcos Donizete Baldini, Luiz Gustavo 
Gomes.  1 - Comunicação da Presidente:  A Reunião foi iniciada as 19 ho-
ras e 15 minutos em virtude da obtenção do quórum. A Presidente inicia 
a reunião agradecendo a presença de todos e deseja o bom andamento 
da plenária. Leitura de texto referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 
2 - Aprovação da Ata da Reunião Anterior  : O Secretário Executivo, Luiz 
Gustavo Gomes solicitou a observação de todos referente a leitura da ata da 
reunião ordinária nº. 04/18 do dia 09 de maio de 2018. Após as observações, 
como não houve emendas ou ressalvas, foi aprovada por unanimidade.  3 
– Abertura : Conforme edital expedido a todos os membros do Conselho 
por meio do correio eletrônico (e-mail) no endereço <comdemaavare@gmail.
com>; <comdemaavare@googlegroups.com> em 30/05/2018, e posterior 
publicação no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, nº. 860 de 
30 de maio de 2018, p.07, o objetivo da presente reunião é tratar da se-
guinte ordem do dia (Pauta):  1) Abertura 1.1) Comunicação do Presidente; 
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 04/2018 do dia 09/05/2018; 
2) Ordem do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de novos processos, discussão, 
análise e deliberação; 2.3) Informes da Secretaria Executiva; 2.3.1) Corres-
pondências Recebidas (planilha); 2.3.2) Correspondências Enviadas (plani-
lha);  2.4) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações: Ofício recebido 
SMMA nº 115/18 em 24/05/2018 referente à solicitação de pauta em reunião 
ordinária para tratar sobre a obra em galeria de águas pluviais na Avenida 
Antonio Silva Cunha Bueno, projeto a ser submetido ao Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
4 – Ordem do dia (Pauta) CINCO MINUTOS  Processo nº. 33/2017 – Ces-
são de Uso do Horto Florestal. Objetivo – atualizar os resultados das nego-
ciações após última audiência pública  JOSÉ GERALDO DIAS 
BARRETO 4.1.1 Distribuição – Relator José Geraldo dias Barreto e Mem-
bros José Apparecido de Barros, Marcos Donizete Baldini. 4.2.2 Discussão - 
Contrato assinado em decreto pelo Governo do Estado de São Paulo, Termo 
de cessão de uso do Horto Florestal. Foi solicitado ao Secretário de Meio 
Ambiente da Estância Turística de Avaré cópia da documentação deste con-
trato para anexar ao processo. Fez-se convite aos membros do Conselho de 
uma audiência pública na Câmara Municipal dia 13/06/2018 sobre o plano 
de manejo do Horto Florestal Andrade Silva - unidade de conservação. 4.2.3 
Providências: aguardar documentação de cessão para análise e parecer da 
comissão relatora.
4.2.3 RECURSOS  Nenhum Recurso foi apresentado.4.2.4 OBSERVAÇÕES 
ESPECIAIS Nenhuma observação especial foi acrescentada. 5. INFORMES 
DA SECRETARIA: 

•Expedição de Ofício  COMDEMA n.º 060/2018 ao CMPD - Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor, indicando como representante José Geraldo Dias 
Barreto.
•Expedição de ofício COMDEMA 061/2018 pelo qual foi emitida Declaração 
de Participação de Thiago Augusto de Paula Pepe como membro integrante 
do COMDEMA, no período de novembro de 2014 a março de 2018;
•Verificação de que encontram-se pendentes de publicação as atas RO 
01/18; RE 01/18 e RO 03/18, que foram novamente enviadas por email, nes-
ta data, ao Semanário para publicação.
•Expedição de Oficio COMDEMA n.º 062/2018 - Câmara de Avaré - solici-
tando substituição de membros por ausências consecutivas das atuais re-
presentantes.
•Expedição de Ofício COMDEMA n. 063/2018 - Câmara de Avaré - solicitan-
do espaço em sessão para apresentação dos trabalhos do Conselho.
•Expedição de Ofício COMDEMA n.º 064/2018 - Ministério Publico - Curador 
do Meio Ambiente - Solicitando agendamento de reunião para tratativas so-
bre as demandas ambientais e o trabalho do Colegiado.
•Expedição de Ofício COMDEMA n.º 065/2018 - SMMA - Processo COMDE-
MA 038/2017- erosão Jd Europa - encaminhando parecer aprovado e pedin-
do as providencias definidas;
•Expedição de Ofício COMDEMA n.º 066/2018 - Thiago Andreatta - infor-
mando que a denuncia deu origem ao Processo COMDEMA 038/2017- en-
caminhando parecer aprovado e cópia do ofício n.º 65/2018 enviado a SMMA  
pedindo as providencias definidas;
•Expedição de Ofício COMDEMA n.º 067/2018 - SMMA - Processo COM-
DEMA 040/2017- Convenio CentroFauna encaminhando parecer aprovado 
e pedindo a apresentação de projeto nos termos da Resolução COMDEMA 
013/2017;
•Expedição de Ofício COMDEMA n.º 068/2018 - SMMA - Processo COM-
DEMA 042/2018 -Levantamento das APP urbanas-  Solicitando informações 
sobre o andamento , bem como cópia do levantamento já realizado na ad-
ministração anterior.
•Comentários sobre a necessidade de substituição de membros do Conselho 
em virtude de faltas consecutivas: ACIA, Assoc. Mant. Girassol, FSP. Suges-
tão de indicação Eduvale, IFSP e FSP utilizando para isso esclarecimento 
aos possíveis interessados com palestra e incentivos como diploma, horas 
de estágio e nota.
•Pauta para próxima reunião do dia 04/07/2018: - Explanação pela SMMA 
das alterações da lei 13661/18 que altera parcela da compensação ambien-
tal. – Posse de novo secretário do COMDEMA mediante votação do Con-
selho.
6. PALAVRA LIVRE – ASSUNTOS DIVERSOS E COMUNICAÇÕE: Expla-
nação do Secretário do Meio Ambiente de Avaré Judésio Borges, conforme 
solicitaçaõ feita pelo Oficio SMMA 115/2018 -sobre a rede de águas pluviais 
da Av. Antonio Silva Cunha Bueno para a qual a SMMA pretende pleitear 
recursos junto ao FEHIDRO 2018/2019. O objetivo dessa obra é impedir que 
as nascentes próximas a Avenida citada sejam destruídas pelas águas das 
chuvas canalizadas pela rodovia e pelos bairros, pretende-se construir um 
piscinão para receber esse montante de alguns bairros próximos a Avenida. 
Após discussão, o Colegiado, deu parecer favorável ao pedido feito, para 
que a SMMA apresente pedido de recursos junto ao FEHIDRO para realiza-
ção da referida obra.   O Conselheiro José Geraldo Dias Barreto apresentou 
projeto “Avaré nos Trilhos” referente à instalação de uma linha turística de 
trem entre a cidade de Avaré a Bernardino de Campos e a Itatinga sendo 
Avaré a Regional de todo Sudoeste Paulista, esse projeto já se encontra em 
andamento.  Os presentes parabenizaram pela participação e entendem que 
o projeto será  muito importante para o desenvolvimento turístico de Avaré.
7. ENCERRAMENTO A reunião encerrou-se às 20 horas e 40 minutos com 
a palavra da Presidente do COMDEMA, Silmara Rodrigues. Nada mais foi 
acrescentado, e eu, Luiz Gustavo Gomes, relatei e subscrevi a presente ata 
que após aprovada, será assinada pela presidente deste Conselho, Silmara 
Rodrigues. Estância Turística de Avaré, 05 de junho de 2018.

Luiz Gustavo Gomes                                  Silmara Rodrigues
Secretário Executivo                                  Presidente do COMDEMA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06-18
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

ATA DE REUNIÃO 07/08/2018 19:00 SEDE INTERINA, cedida 
graciosamente pela Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Avaré (AREA), à Rua dos Engenheiros, Nº 26  
REUNIÃO PRESIDIDA POR Silmara Rodrigues
TIPO DE REUNIÃO  Ordinária
FACILITADOR  Maria Luiza Zambom
SECRETÁRIO  Ricardo Sgarbi Augusto
CRONOMESTRISTA  Maria Luiza Zambom
PARTICIPANTES  Silmara Rodrigues, Ricardo Sgarbi Au-
gusto, Maria Luiza Zambom, José Apparecido de Barros, José Geraldo Dias 
Barreto, Marcos Donizete Baldini, Elizabeth B. Dasko.
1 - Comunicação da Presidente  A Reunião foi iniciada as 19 horas e 15 minu-
tos em virtude da obtenção do quórum. A Presidente inicia a reunião agrade-
cendo a presença de todos e deseja o bom andamento da plenária 2 - Apro-
vação da Ata da Reunião Anterior O Secretário Executivo, Ricardo Sgarbi 
Augusto solicitou a observação de todos referente a leitura da ata da reunião 
extraordinária nº. 02/18 do dia 10 de julho de 2018. Após as observações e 
nova discussão sobre os Ofício SMMA 116/2018 e Ofício SMMA 117/2018 fo-
ram indeferidos para se providenciar nova resolução sobre o assunto, assim 
a ata foi aprovada por unanimidade. 3 – Abertura: Conforme edital expedido 
a todos os membros do Conselho por meio do correio eletrônico (e-mail) no 
endereço <comdemaavare@gmail.com>; <comdemaavare@googlegroups.
com> em 26/07/2018, e posterior publicação no Semanário Oficial da Estân-
cia Turística de Avaré, nº. 868 de 27 de julho de 2018, p.03, o objetivo da pre-

sente reunião é tratar da seguinte ordem do dia (Pauta):  1) Abertura 1.1) Co-
municação do Presidente; 1.2) Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária 
nº. 02/2018 do dia 10/07/2018; 2) Ordem do dia (Pauta); 2.2) Distribuição de 
novos processos, discussão, análise e deliberação; 2.3) Informes da Secre-
taria Executiva; 2.3.1) Correspondências Recebidas (planilha); 2.3.2) Corres-
pondências Enviadas (planilha);  2.4) Palavra livre – assuntos diversos e co-
municações: 4 – Ordem do dia (Pauta) 5. INFORMES DA SECRETARIA: • 
Ofícios a ser entregues para UNIFSP, IFSP e EDUVALE solicitando o envio 
de representantes ao Conselho. • ACIA e Associação Mantenedora Giras-
sol estão excluídas do COMDEMA por faltas consecutivas as reuniões.• 
Foi solicitado à Câmara substituição dos representantes, pois ambas se des-
ligaram. • Angela Golin e Vilma Zanluchi justificaram sua ausência desta 
reunião.  6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS • Ofício da SMMA 
n°135/2018 – Em atendimento ao ofício COMDEMA n° 68/2018 referente 
ao mapeamento de APPs – informa que não realizou a continuidade dos 
trabalhos devido ao caráter de urgência de outras demandas do município. 
7. PALAVRA LIVRE – ASSUNTOS DIVERSOS E COMUNICAÇÕES: Ninguem 
fez uso da palavara 8. ENCERRAMENTO A reunião encerrou-se às 20 horas 
e 40 minutos com a palavra da Presidente do COMDEMA, Silmara Rodrigues. 
Nada mais foi acrescentado, e eu, Ricardo Sgarbi Augusto relatei e subscrevi a 
presente ata que após aprovada, será assinada pela presidente deste Conselho, 
Silmara Rodrigues. Estância Turística de Avaré, 07 de agosto de 2018.

Ricardo Sgarbi Augusto    Silmara Rodrigues
Secretário Executivo                                              Presidente do COMDEMA
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SEC. ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONVOCAÇÃO

1- CONVOCAMOS O SRA. MARIA ALVES DE AZEVEDO, PORTA-
DORA DO RG: 19932935 RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL SITU-
ADO À RUA FAUSTINO AMARAL Nº 60 NA CIDADE DE AVARÉ 
A COMPARECER À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADA À RUA 
PARAÍBA, Nº 1079, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 08:00 ÀS 17:00, 
PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SEU INTERESSE.

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
056/19 – RUA LUIZ ZANELA, 103 – 3.219.006-000 – LIMPEZA

057/19 – RUA OSCAR AMERICANO, 69 – 4.551.012-000 – LIMPEZA
058/19 – RUA TURQUIA,111 – 4.237.002-000 – RAMADA
059/19 – RUA ALLAN KARDEC – 5.149.014-000 - LIMPEZA
 NOTIFICAÇÕES :
714/19 – RUA OSCAR ALVES – 4.466.006-000 – CCS – LIMPEZA
733/19 – RUA DOS IMIGRANTES,32 – F.004.002-000 – AS – SO-
NORIZAÇÃO
 734/19 – RUA CERQUEIRA CESAR,189 – 2.071.004-000 – GROA 
– SONORIZAÇÃO
 736/19 – RUA PROF.VILLAÇA,156 – 4.478.031-000 – RH – SO-
NORIZAÇÃO
 737/19 – RUA SINHA PALMEIRA,18 – 4.110.025-000 – MPM – 
SONORIZAÇÃO
740/19 – RUA SINHA PALMEIRA,21 – 4.110.014-000 – AMG – SO-
NORIZAÇÃO
741/19 – RUA FELIX FAGUNDES,681 – 3.040.019-000 – JOB – 
SONORIZAÇÃO
744/19-  RUA NEMER GEBARA – 4.529.028-000 – HRCD - LIMPEZA
748/19 – RUA NEMER GEBARA – 4.529.017-000 – FABB – LIMPEZA
750/19 – RUA LUIZ EMILIO BANNWART – 4.530.029-000 – LIMPEZA
751/19 – RUA LUIZ EMILIO BANNWART – 4.530.023-000 – LIMPEZA
755/19 – RUA LUIZ EMILIO BANNWART – 4.530.010-000 – LIMPEZA
758/19 – AL. FRIDA ELZA S.BANNWART – 4.527.012-000 – LIMPEZA
759/19 – AL. FRIDA ELZA S. BRANTES – 4.528.015-000 – LIMPEZA
762/19 – AL. FRIDA ELZA S. BRANTES – 4.528.019-000 – LIMPEZA
766/19 – AL. FRIDA ELZA S. BRANTES – 4.530.034-000 – LIMPEZA 
767/19 – AL. FRIDA ELZA S. BRANTES – 4.530.032-000 - LIMPEZA

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2019 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 4984/2017 de 17/10/2017, considerando justificativas contidas 
nas CI nº 516341/19 e 516042/19-SEMADS considerando exone-
ração de Denise Faria de Oliveira e aposentadoria de Regina Celia 
Bizzarro Pancioni, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 
001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, de 20 de 
Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no Semanário 
Oficial Eletrônico, para o cargo/função de MONITOR, a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos 
e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para 
orientação do procedimento admissional, nomeação, exames mé-
dicos e entrega da documentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação - Nome
14º LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
15º SERGIO RICARDO CAVALHEIRO
Estância Turística de Avaré, aos 22 de Março de 2019

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO - (L.C. 127/2010)
Compreende em executar tarefas sob supervisão, serviços de aten-
dimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da ali-
mentação, higiene e recreação, garantindo seu bem-estar, adaptação 
e desenvolvimento físico e mental, bem como monitorar jovens e 
adultos em unidades escolares, ou de desenvolvimento de progra-
mas sociais. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO -  (L.C. 126/2010)
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO - A ser Determinado pela Secretária Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias - Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – conclusão de Ensino Fun-
damental Completo
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público



EDIÇÃO 902 | AVARÉ, 22 DE MARÇO DE 2019 5

OBRAS
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LEGISLAATIVO

 

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

18 de MARÇO de 2019

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária

-por meio do setor competente, providencie limpeza de 03 bueiros localiza-
dos na Avenida Carmem Dias Faria, que estão com galhos secos, papeis e 
acúmulo de sacos de papel e plástico.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com 
a Lei Municipal nº 332/1995, o proprietário do terreno existente na Avenida 
Gilberto Filgueiras - Bairro Alto da Colina ao lado do número 1414, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, solicitamos encarecidamente novamente 
para que tomem providências emergenciais em relação aos buracos nas vias 
do Bairro Jardim Califórnia.
-por meio do setor competente, para que remova entulhos descartados in-
devidamente na Rua Antonieta Paulucci/Bairro Alto da Boa Vista em frente 
ao número 141.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de criar um 
Sistema pré-cadastro para inscrição de crianças nas Creches Municipais, 
possibilitando que as mães tenham tempo de aguardar a vaga antes do final 
da licença maternidade. Justifica-se a indicação, pois o período estipulado 
para que as mães fiquem afastadas por licença maternidade, em muitas em-
presas é de 4 meses. O atual modelo de inscrição para as Creches permite 
que as mães façam as inscrições quando a criança completa 4 meses. Isso 
faz com que quando a mãe consegue fazer a inscrição, ela quase imedia-
tamente precisa voltar ao trabalho, muitas vezes não dando condições da 
disponibilidade da vaga surgir, ou o tempo suficiente de adaptação da crian-
ça. Portanto, solicito que o Sr. Prefeito, estude a possibilidade para que as 
famílias possam realizar a inscrição nas Creches com antecedência, visando 
assim maior tranqüilidade nesse período tão importante de transição na vida 
das crianças e dos pais.
-por meio do setor competente, reiterando a indicação nº 1123/2018 e até o 
momento não foi atendida, para que providencie reparos e manutenção no 
abrigo do Ponto de Táxi existente na Rua Ceará ao lado do Poupatempo.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência os ma-
teriais que estão faltando no Posto de Saúde Dra. Maria da Glória Ramires 
Ferreira/Bairro Vera Cruz que são: •Coletor de urina, álcool, gase, •Agulha 
25/7 e agulha 30/8, •Seringa 3 ml e 5 ml, •Lençol descartável, • P a -
pel descartável. Considerando que, essa vereadora esteve no Posto de Saú-
de e constatou falta desses materiais para realização dos procedimentos 
necessários nos pacientes.
-por meio do setor competente, providencie limpeza e manutenção na Praça 
Augusto Alves da Rocha confluência com a Rua José Stella/Bairro Alto da 
Boa Vista.
-por meio do setor competente, para que providencie capinação na Praça do 
Bairro Paineiras com urgência.
-por meio do setor competente, providencie estudos no sentido de criar um 
Programa de Prevenção e Combate ao Bullying Escolar.
-por meio do setor competente, para que viabilize estudos para criação de 
Programa Habitacional para atender a Terceira Idade.
Considerando, a necessidade de atender aos Idosos que não se encaixam 
nas regras de financiamento devido à idade e renda. Com isso, a viabilidade 
de criar um Programa Habitacional para atender a Terceira Idade. Conside-
rando que, temos recursos através do Fundo Municipal da Habitação, desti-
nados a Projetos Habitacionais.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua 15 de novembro/Bairro Alto, próximo ao número 295.
-por meio do setor competente, para que notifique em conformidade com a 
Lei Municipal nº 332/1995, proprietário do terreno existente na Rua Ananias 
Pires/Bairro Brabância ao lado do número 295. Considerando que, os mo-
radores próximos ao local estão reclamando do aparecimento de insetos e 
animais peçonhentos, que acabam entrando em suas residências.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação em con-
formidade com a Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno 
existente na Rua Antonieta Paulucci/Bairro Alto da Boa Vista, em frente ao 
Planet GYM, ao lado do número 171.
-por meio do setor competente, providencie notificação em conformidade 
com a Lei Municipal nº 332/1995, para que o proprietário do terreno existente 
na Rua Aristides Cruz Messa/Bairro Alto da Boa Vista ao lado do número 
171, para que realize a limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do bueiro localizado na 
Rua Eufrásio Leal/Bairro Alto da Boa Vista em frente ao número 85.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de ampliar o 
passeio público da Rua José Curto/Bairro São Judas II, local que existe um 
barranco, que está atrapalhando a passagem dos munícipes.
Considerando que, os moradores estão sendo obrigados a passar pela rua, 
correm risco de sofrerem algum tipo de acidente.
-por meio do setor competente, para que providencie notificação de acordo 
com a Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente na 
Rua Rio de Janeiro ao lado do número 209 em frente ao número 2112, para 

que realize limpeza e manutenção do mesmo. Considerando que, os mora-
dores próximos ao local reclamaram de um terreno no centro da cidade sem 
manutenção em uma cidade turística que recebe visitantes todos os dias.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação em toda a exten-
são do leito carroçável da Rua Sergio Bernardino/Bairro Camargo e também 
proceda a coleta dos lixos que ficam dias na rua sem coleta.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência 
limpeza dos entulhos e mato na Travessa dos Cambarás/Parque Jurumirim.

Alessandro Rios Conforti
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TIRA EN-
TULHOS NA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA BAIRRO IPIRANGA AO 
BAIRRO VERA CRUZ, tendo em vista existência de muitos entulhos dispen-
sados no local.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TIRA EN-
TULHOS NA ESTRADA VERA CRUZ NO BAIRRO IPIRANGA ATÉ O TRE-
CHO QUE DÁ ACESSO A FUNDAÇÃO PADRE EMÍLIO IMMOS, tendo em 
vista existência de muitos entulhos dispensados no local.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-
-BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS EM TODAS AS RUAS DO 
BAIRRO IPIRANGA QUE DÁ ACESSO PELA RUA JULIO FIGUEIREDO A 
ESTRADA DE TERRA VERA CRUZ, tendo em vista que as águas das chu-
vas removeram lajotas e provocaram pequenas erosões deixando o local 
com baixa segurança aos usuários.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE MANUTEN-
ÇÃO NA ESTRADA DE TERRA VERA CRUZ, tendo em vista que as águas 
das chuvas provocaram pequenas erosões deixando o local com baixa se-
gurança aos usuários.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TIRA EN-
TULHOS NA AVENIDA ESPANHA ESQUINA COM A RUA JOSÉ BALBINO 
NEGRÃO NO BAIRRO VERA CRUZ, tendo em vista existência de entulhos 
dispensados no local.
-INDICO AO PREFEITO que seja providenciado o SERVIÇO DE TAPA-BU-
RACOS NA RUA PARANA PRÓXIMO AO NÚMERO 2256, onde detém 01 
(hum) buraco grande, deixando o local com baixa segurança aos usuários. 
Informo que a pavimentação é lajota.

Carlos Alberto Estati
-para que através da Secretaria Municipal de Obras providencie a constru-
ção de calçadas em toda a extensão da via que faz ligação entre os Bairros 
Vila Esperança e Água Branca, posto que os moradores e transeuntes que 
utilizam da referida via têm dificuldade em transitar a pé pela citada via.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-para que através do setor competente providencie a poda adequada das 
árvores locadas no canteiro central da Avenida Gilberto Filgueiras próximo 
à esquina com a Avenida Nações Unidas. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a 
presente propositura pelo fato de tais árvores, estando na confluência das 
citadas avenidas, acabam por atrapalhar e/ou diminuir a visibilidade dos con-
dutores de veículos quando da conversão para o acesso de uma via a outra.

Jairo Alves de Azevedo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente providen-
cie com caráter de Urgência a sinalização das faixas defronte a Escola Cla-
rindo Macedo localizada a Rua Dona Doritas – Jardim Paineiras, tendo em 
vista que as mesmas estão apagadas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente providen-
cie com caráter de Urgência a sinalização das faixas defronte a Escola Dona 
Carolina Puzziello localizada a Rua Dico Mercadante – Jardim Paineiras, 
tendo em vista que as mesmas estão apagadas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente providen-
cie com caráter de Urgência a sinalização das faixas defronte a Escola Ca-
mila Negrão da Cunha Ribeiro localizada a Rua Vital Pereira de Andrade 
– Jardim Pinheiros, tendo em vista que as mesmas estão apagadas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a manutenção da iluminação da Rua João Roberto Keller, 
defronte a Escola Fausto Rodrigues no Bairro Paraíso, pois encontra-se as 
escuras.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, para que por meio do setor competente, providen-
cie com urgência a troca das lâmpadas da Rua Lazaro Amaral Leite entre as 
Ruas Diamantino ferreira Inocêncio e Travessa Paulino Saião pois encontra-
-se apenas um poste e já a várias semanas o mesmo encontra-se apagado.

Roberto Araujo
-para que através do Departamento competente providencie em caráter de 
URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Josefa 
Amici – Bairro: “Brabância”, visto que lá existem buracos, causando transtor-
nos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente providencie em caráter de 
urgência, a instalação de Placas de Riscos de Alagamento, na Rua Sergipe, 
no trecho compreendido entre a Rua Goiás e a Rua Rio de Janeiro, tendo 
em vista que naquele local há muitos anos ocorre o alagamento no período 
de fortes chuvas, podendo danificar os veículos que eventualmente estejam 
estacionados naquele local.
-para que através do Departamento competente efetue a troca de lâmpadas 
queimadas e/ou danificadas/quebradas nos postes de iluminação pública 

instalados na Rua Manuel Gonçalves, defronte os números 47 e 79, no Bair-
ro: “Alto da Boa Vista”, atendendo assim, a pedido de munícipes moradores 
daquela redondeza.
-para que através do Departamento competente efetue a troca de lâmpada 
queimada e/ou danificada/quebrada no poste de iluminação pública instala-
do na Rua Mateus Sugizaki, quase confluência com a Av. Getulio Vargas, 
no Bairro: “Vila Jardim”, ao lado da Igreja Pentecostal Mergulho de Naamã, 
atendendo assim, a pedido de munícipes que frequentam a respectiva igreja.
-para que através do Departamento competente providencie os reparos ne-
cessários na pavimentação da Rua Musa, no trecho entre as Ruas Dr. Anto-
nio Ferreira Inocêncio e a Travessa Felipe dos Santos, visto que lá existem 
alguns buracos, que apareceram recentemente em decorrência das fortes 
chuvas, causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente providencie reparos neces-
sários na confluência da Avenida Carmem Dias Faria com a Avenida Espa-
nha, visto que lá existem um buraco, que apareceu recentemente em decor-
rência das fortes chuvas, causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente providencie reparos neces-
sários em toda a extensão da Avenida Espanha, em ambos os lados, visto 
que lá existem alguns buracos, que apareceram recentemente em decor-
rência das fortes chuvas, causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente providencie reparos neces-
sários em toda a extensão da Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 
em ambos os lados, visto que lá existem alguns buracos, que apareceram 
recentemente em decorrência das fortes chuvas, causando transtornos aos 
usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente providencie reparos neces-
sários no início da Avenida Carmem Dias Faria, visto que lá existem alguns 
buracos, que apareceram recentemente em decorrência das fortes chuvas, 
causando transtornos aos usuários da referida via.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-Dispõe sobre abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para investi-
gar os fatos narrados nos relatórios finais da Sindicância da Prefeitura Mu-
nicipal e da Comissão Especial 01/2018, sobre as informações incorretas 
lançadas no sistema de tributação do Município (CPI 001/2019).
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDICTO SORBO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ZENY PEREIRA DA PAIXÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CARLOS LUIZ DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da menina LAIS DA SILVA BORGES.

Francisco Barreto de Monte Neto- Presidente
-que seja oficiado à CPFL – Companhia Paulista e Luz e Força para que 
providencie a troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua Antonio Claro, 
no Bairro Terras de São José e nas ruas adjacentes, pois todo local encontra-
-se em total escuridão causando sérios transtornos aos moradores do citado 
bairro. Requeiro ainda, seja informado qual o motivo de tais lâmpadas ainda 
não terem sido trocadas até a presente data.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Itamar Araú-
jo, que o mesmo responda a esta Casa de Leis como ficará a situação de 
cobrança dos contribuintes cujos carnês de IPTU não foram entregues ou 
foram entregues com atraso.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, Sr. Judésio 
Borges, que responda a esta Casa de Leis qual o critério utilizado para a 
realização da coleta de lixo na orla da Represa Jurumirim em relação aos 
Condomínios e Loteamentos.

Adalgisa Lopes Ward-1a Secretária
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, através da Secre-
taria Municipal da Saúde nos informe: Os Agentes Comunitários das Unida-
des Básicas de Saúde do nosso Município fizeram o Curso Específico para 
a atribuição com as exigências do Ministério da Saúde? Quando os Agentes 
Comunitários realizam as visitas domiciliares, estão uniformizados ou iden-
tificados com crachá? Quais ações domiciliares ou comunitárias estão sen-
do desenvolvidas conforme as diretrizes do SUS nas Unidades Básicas de 
Saúde do nosso Município? Quais foram as ações educativas promovidas 
pelos agentes comunitários no ano de 2017 nas UBS do nosso Município? 
Considerando que, entre as atribuições do Agente Comunitário é estar em 
contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, vi-
sando à promoção da Saúde. Prevenção de doenças e melhor qualidade de 
vida aos assistidos.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, através da Secretaria Municipal da educação nos informe: Se já foi 
realizada análise da água da caixa d’água da EMEB José Rebouças de 
Carvalho? Considerando que, no dia 21 de fevereiro de 2019, a Vereadora 
Professora Adalgisa Ward e o Vereador Flávio Zandoná estiveram na Escola 
e viram a caixa d’água no chão por ter sido encontrado fezes de animais na 
referida caixa d’água. Como a quadra da Escola está desativada, por ter uma 
quantidade excessiva de pombos, essas fezes não seriam dos pombos? So-
licitamos providências urgentes em relação a análise da água da caixa, para 
que a saúde dos alunos, professores, funcionários não seja prejudicada.
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ESPORTES

Serviços atingiram nas 
últimas semanas o CSU, a 
Piscina Municipal e a quadra 
de basquete do Bairro Alto

Nas duas últimas semanas a Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer (SEME) realizou uma série 
de melhorias nos espaços em que a pasta atua de-
senvolvendo atividades poliesportivas. 

No Centro Social Urbano (CSU) a Prefeitura pro-
videnciou nova pintura interna dos vestiários e sa-
las, além da instalação de novas lâmpadas. 

Já na Piscina Municipal deu-se a instalação de 

SEME promove série 
de melhorias em seus 
espaços esportivos

repelente eletrônico, enquanto a quadra de bas-
quete do Bairro Alto recebeu novas tabelas e aros 
de basquete, preparando para breve o projeto de 
escolinhas esportivas para crianças e jovens da-
quela região urbana.

Ainda, no mês de fevereiro, foram realizados 
também serviços na pista de skate, incluindo re-
paros nas trincas abertas nas rampas, roçada no 
entorno e nova pintura. Por sua vez, os Ginásios 
Municipais Tico do Manolo e Kim Negrão, foram 
dotados de novas redes de proteção.

Segundo o secretário de Esportes Leonardo Ri-
poli os serviços serão completados em breve com 
pintura interna do Ginásio Kim Negrão e dos vesti-
ários da Piscina Municipal. 

Confira as fotos em: https://is.gd/L5n089

Redes de proteção no Ginásio Tico do Manolo

Redes de proteção no Ginásio Kim Negrão 

Instalação do Repelente Eletrônico na Piscina Municipal

Pintura interna dos vestiários e salas do CSU 
(Centro Social Urbano) II

Pintura interna dos 
vestiários e salas 
do CSU (Centro 
Social Urbano) I

Instalação de tabelas e aros de basquete na 
quadra do Bairro Alto

Novas lâmpadas no CSU (Centro Social Urbano)
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Entenda como funciona o 
Auto de Vistoria e o Certificado 
de Licenciamento

No último dia 27 de fevereiro, durante reunião 
conjunta entre representantes da Vigilância Sanitá-
ria Municipal, a Secretaria de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia, Departamento de Fiscaliza-
ção Municipal e Vigilância Sanitária (VISA), a equi-
pe do Corpo de Bombeiros orientou os servidores 
dos diferentes setores sobre a expedição do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), do Cer-
tificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), 
do Microempreendedor Individual, bem como de 
alvarás e licenças da Vigilância Sanitária.

Em uma conclusiva o Corpo de Bombeiros rei-
terou seu atendimento a todos no quartel da cor-
poração, de segunda à sextas-feiras, das 13h às 
17h. O telefone de contato do setor técnico é (14) 
3733.1563. 

Na mesma reunião os bombeiros informaram 
da necessidade de ser revisada a a cartilha confec-
cionada pela Fiscalização Municipal, a fim de que o 
público obtenha instruções sobre o AVCB e o CLCB.

Como saber da necessidade do AVCB ou do CLCB?
“Para obter essa informação responda à seguin-

te pergunta: recebo público em meu estabeleci-
mento ou casa?. Se a resposta for sim, você precisa 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Bombeiros orientam sobre AVCB e CLCB

do AVCB ou CLCB. Se a resposta for não você se 
enquadra no isento tipo I ou isento tipo II no VRE”, 
orientam os bombeiros.

Para se inteirar mais sobre o tema o interessa-
do deve acessar o site www.corpodebombeiros.
sp.gov.br e clicar respectivamente em “Segurança 
contra incêndio”, “Portal do Via Fácil” e “Acesso do 
Cidadão”. 

Se o interessado não possuir cadastro, precisa 
clicar no item em vermelho “não possuo cadastro”, 
informando um e-mail e criando uma senha. De-
pois, deve clicar em continuar, e será enviado no 
e-mail cadastrado um link de ativação. Após clicar 

no link será ativado o acesso ao Via Fácil Bombei-
ros. Por fim, deve voltar ao acesso do cidadão, in-
formar o e-mail cadastrado e senha e terá aberta a 
tela de solicitação.

No mesmo site, pode clicar em Solicitações, 
Vistoria, Projeto técnico simplificado, Primeira vis-
toria / Renovação. Também deve ler as condições 
para enquadrar-se no projeto técnico simplificado 
clicando no campo “li e confirmo” e preencher os 
campos. Em caso de dúvidas, em frente de cada 
campo tem uma interrogação em vermelho que 
ao ser clicada, dispõe de uma explicação do que 
colocar no campo.

Nas últimas semanas, o Fundo Social de Solidariedade da Pre-
feitura de Avaré recebeu doações de diferentes benfeitores. A pri-
meira, um lote de diversos brinquedos, chegou ao órgão no dia 14, 
através de representante da comunidade “Moto Clube  - Unidos 
pela fé”. 

Parte das doações já se encontra na brinquedoteca do Centro 
Social Urbano (CSU), enquanto que a outra parte terá seu destino 
definido nos próximos dias.

A segunda doação foi feita pelo Corpo de Bombeiros de Avaré: 
500 quilos de produtos alimentícios, os quais serão destinados às 
famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo órgão. 

O Fundo Social de Solidariedade agradece a generosidade dos 
doadores. O órgão atende na Rua Rio Grande do Sul, 1842, no cen-
tro. O telefone de contato é (14) 3731-2658.

SOCIAL

Fundo Social recebe doações de brinquedos e alimentos
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EDUCAÇÃO

Com estrutura moderna, 
prédio vai atender 
150 crianças 

A Prefeitura Municipal de Avaré entregará na 
próxima sexta-feira, 29 de março, às 18h30, a cre-
che do Residencial Bairro São Rogério “C.E.I Prof. 
Nadine Chibani Marques”. O novo CEI atenderá a 
população infantil dos bairros situados na Zona 
Oeste da cidade, região que cresceu consideravel-
mente nos últimos 25 anos. Serão abertas 150 no-
vas vagas para as crianças de famílias ali residentes.

Com estrutura ampla e moderna, o CEI conta 
com salas de recreação, banheiros acessíveis, la-
vanderia, fraldários, berçário, cozinha, dispensa, 
refeitório, salas para educadores e diretoria. Cada 
sala de aula tem o seu próprio banheiro, de acordo 
com a idade da turma.

Foram investidos mais de R$ 1 milhão na 
construção do prédio, visando suprir as ne-
cessidades de desenvolvimento das crianças, 
tanto no aspecto físico, psicológico, como no 
intelectual e social. 

Em breve, a Secretaria Municipal de Educação 
comunicará a data para a realização de uma reu-
nião com os pais que aguardam na fila de espera 
para a obtenção das vagas no novo CEI.

Creche do São Rogério 
será inaugurada na
sexta-feira, 29
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FAZENDA

Novo serviço também será empregado por 
bancos e cartórios

A Secretaria Municipal da Fazenda informa que, a partir do dia 1o de abril, será 
implantado um novo software para emissão de nota fiscal eletrônica e demais 
serviços utilizados por empresas, bancos e cartórios em atividade no município.

Entre os dias 1o e 15 de abril os usuários poderão utilizar os dois sistemas: o 
atual e o novo. Nesse período, os usuários poderão conhecer mais detalhes da 
funcionalidade do novo dispositivo e esclarecer eventuais dúvidas, permitin-
do uma transição segura já que a empresa responsável pela nova ferramenta 
disponibilizará um suporte presencial em Avaré para atender aos chamados. 
Após esse prazo, a partir do dia 16 de abril, os usuários terão acesso a um úni-
co sistema de emissão de notas e demais serviços vinculados. 

Durante o período de transição, os contribuintes poderão acessar o novo sis-
tema por meio de um banner destacado no site oficial da Prefeitura de Avaré: 
www.avare.sp.gov.br. Encerrado o prazo, o link permanente de direcionamento ao 
serviço apresentará o acesso ao novo sistema, desativando o anterior.

Treinamento
Na próxima semana, entre os dias 26 e 29 de março, a Secretaria da Fa-

Sistema para emissão de nota fiscal 
eletrônica começa em 1° de abril

zenda, em conjunto com os técnicos responsáveis pela implantação do novo 
sistema, vão promover treinamentos  e workshops a todos os interessados no 
auditório do Centro Cultural Esther Pires Novaes , na seguinte ordem:

Evento também terá feirinha de 
adoção de filhotes 

A Secretaria Municipal da Cultura promove neste domingo, 24, mais 
uma edição do projeto “Cultura no Horto” que promove diferentes ativi-
dades culturais num clima descontraído, levando ao público naquela área 
verde, música, dança e muita animação.

Desta vez o pagode do grupo Altas Horas (foto) será a atração musical. A 
partir das 14 horas, no Horto Florestal, paralelamente vão ocorrer apresen-
tações da Tenda do Tuareg (Dança do Ventre), mostra do cartunista Flávio 
de Oliveira e de veículos raros com peças exibidas pela Associação Avaré de 
Antigomobilismo (Aavant).

Por sua vez, a Associação “Amor de 4 Patas” também confirmou partici-
pação e organizará uma feira de adoção consciente de animais. 

CULTURA

Altas Horas é a atração do “Cultura 
no Horto” neste domingo



EDIÇÃO 902 | AVARÉ, 22 DE MARÇO DE 2019 11
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, através da Se-
cretaria Municipal da Educação nos informe: O que está sendo feito para 
solucionar, os sérios problemas com a proliferação de pombos nas Escolas 
Municipais? Os aparelhos para espantar pombos ainda encontram-se des-
ligados?  Se negativo, nos esclareça se já foi realizado licitação para abrir 
concorrência com empresas especializadas para reativar os aparelhos que 
espantam os pombos?  Considerando que, em 26 de novembro de 2018, 
essa vereadora enviou um Requerimento nº 1298/2018, sobre os aparelhos 
de espantar pombos nas Escolas e a Secretária Municipal da Educação Sra. 
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros em resposta a propositura, enviou 
Ofício nº 73/2018 informando que os aparelhos encontram-se desligados, 
devido ao vencimento do contrato celebrado entre o Município e a Empresa 
responsável, e que, com a chegada do final do ano não iria dar tempo para 
resolver o caso mencionado. Afirmou que para o ano de 2019 seria realizado 
um novo estudo para Implantação de Aparelhos mais sofisticados, para que 
não ocorram mais esses problemas. Estão sendo realizados estes estudos 
para Implantar aparelhos para espantar pombos nas escolas da Rede Muni-
cipal? Justificativa – Em visita nas Escolas essa vereadora tem encontrado 
sérios problemas em relação aos pombos que estão prejudicando o trabalho 
dos professores com os alunos e colocando em risco s Saúde de todos..
Sabemos que os pombos transmitem vários tipos de doenças, uma delas 
é a criptococose, toxoplasmose entre outras. Nossos alunos, professores e 
funcionários não podem ficar expostos ao risco dessas doenças, motivo pelo 
qual pedimos o atendimento deste pleito o mais rápido possível.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, através da Se-
cretaria Municipal da Educação, para que tomem providências urgentes na 
EMEB Anna Novaes. Considerando que, os vereadores Professora Adalgisa 
Ward e Flávio Zandoná estiveram na Escola no dia 14 de março de 2019 e 
detectaram problemas sérios que colocam em risco à integridade física e a 
saúde dos alunos que são: Buracos enormes no pátio da Escola que poderá 
ocorrer acidentes graves com os alunos que por ali passam. Presença de 
pombos no pátio da Escola e na hora do recreio no local aonde os alunos se 
alimentam os pombos ficam em cima das mesas e das vasilhas, onde ficam 
os pratos dos alunos. Considerando que, a Escola precisa de reforma urgen-
te e medidas preventivas para coibir os pombos que são transmissores de 
doenças, tais como: Criptococose mais conhecida como doença do pombo, 
causada por fungo encontrado nas fezes das aves. A transmissão ocorre pe-
las vias aéreas e ataca em geral pessoas com o sistema imunológico baixo, 
como crianças e idosos. Constatamos também que os pombos estavam ins-
talados entre a laje e o telhado, onde a invasão da água da chuva se mistura 
com penas e fezes das aves, podem gerar contaminação no local. Mediante 
os fatos, solicitamos providências urgentes em defesa de todos que fazem 
parte dessa conceituada Unidade Escolar. Requerimento lido e explanado na 
palavra livre da sessão ordinária do dia 18/03/2019, com fotos apresentadas 
pela Vereadora Professora Adalgisa Ward.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria 
Municipal da Educação, para que tomem ciência das situações que envolve o 
transporte escolar do Município. Segue pedido de uma mãe para essa vereado-
ra: “Vereadora olha a situação do pneu que leva nossas crianças inocentes para 
a escola. Um já estourado e olha a situação do outro, cadê a verba da Educa-
ção? Será que está nos shows da emapa e carnaval? Aja antes que aconteça 
uma tragédia!  A senhora, precisa nos ajudar, não queremos que uma desgraça 
aconteça com nossos filhos.” (segue fotos em anexo). Mediante a gravidade 
da situação, colocando em risco à vida dos nossos alunos: Quais providências 
serão tomadas para resolver essa situação caótica em relação ao Transporte 
Escolar? Requeiro ainda, que esta solicitação seja encaminhada ao Ministério 
Público e Tribunal de contas para conhecimento da situação.

Flávio Eduardo Zandoná-2º Secretário
-que seja oficiado a Exma. Sra. Secretária de Educação da Estância Turística de Avaré, 
Josiane Lopes de Medeiros, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações so-
bre a frota escolar avareense, a quantidade de ônibus que estão em circulação, quais 
estão parados e por quais motivos e a situação da conservação dos que estão em 
circulação como a troca de pneus e óleos de freio. JUSTIFICATIVA: Este vereador foi 
procurado por munícipes que através de fotografias registrou a situação de desgaste e 
perigo dos pneus de um dos ônibus da frota escolar avareense.
-que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenizações ao deputado estadu-
al Ricardo Madalena (PR) que foi eleito na noite da última sexta-feira, 15 de 
março, 2° Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). 
O cargo é um dos mais importantes na Casa.  JUSTIFICATIVA: O deputado 
Ricardo Madalena sempre foi presente na Estância Turística de Avaré, en-
viando emendas e ajudando o município
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Meio Ambiente da Estância 
Turística de Avaré, Judésio Borges, para que encaminhe a esta Casa de Leis  
quais as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema do 
despejo de lixo na Praça Cruzeiro do Sul, que fica no Balneário Costa Azul.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que envie a esta Casa de Leis, as informações das melhorias que foram 
realizadas no bairro Costa Azul, no ano de 2018, nas diversas áreas que 
beneficiaram os moradores daquela localidade.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Turismo da Estância Turística 
de Avaré, Glauco Fávero de Oliveira, para que envie a esta Casa de Leis, o 
calendário de eventos turísticos programados para o ano de 2019.

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turística 
de Avaré ao que segue: Em 19/02/18 através do Requerimento 99 encaminhei 

ao Prefeito Municipal pedido de Estudo Técnico visando a Construção de Ca-
naleta de Água na Rua Julio Figueiredo esquina com a Rua Giovani Capecci no 
Bairro Ipiranga, tendo em vista que os moradores relataram que as águas que 
descem pela Rua Julio Figueiredo, ao chegar na Rua Giovani Capecci corta rua 
de terra abaixo, provocando constante erosão tanto da Rua Giovani Capecci 
quanto na Estrada da Vera Cruz.  Em 07/03/18 através do Ofício 121 o Prefeito 
Municipal respondeu: “foi encaminhado a Secretaria de Obras e Serviços, para 
providências.” Em 09/03/18 através do Ofício 139 o Prefeito Municipal respon-
deu: “A Secretaria de Serviços informa que está em processo de estudo para 
a construção de canaleta no local indicado.” Levando em consideração que o 
Serviço Preventivo Solicitado não foi realizado e que as águas das chuvas dani-
ficaram totalmente o local, solicito informações se é possível DESLOCAR EQUI-
PE DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA VISANDO ARRUMAR A RUA GIOVANI 
CAPECCI, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE ÁGUA NA RUA 
JULIO FIGUEIREDO ESQUINA COM A RUA GIOVANI CAPECCI NO BAIRRO 
IPIRANGA. Segue Fotos em Anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE MORADOR EM 15/03/19
“Alessandro Rios, a rua Distrito Federal esquina com a Rua Alagoas detém 
um movimento muito intenso, onde o risco de acidentes é muito grande. Te-
nho uma barbearia na esquina, onde crianças, idosos e diversas pessoas 
freqüentam diariamente. Nesta esquina, alguns carros não respeitam a sina-
lização de “pare” e o risco de colisão é grande. Tenho receio de que alguém 
se perca e entre dentro da barbearia colocando diversas vidas em risco. 
Já fiz um pedido para a prefeitura, porém não obtive resposta. Será que é 
permitido eu fazer três pilares de segurança na esquina. Eu mesmo faço. Só 
preciso de uma autorização.”  Diante do exposto, solicito informações se é 
possível DESLOCAR EQUIPE TÉCNICA AO LOCAL VISANDO RESPOS-
TA OFICIAL AO MORADOR QUANTO AO PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE 
TRÊS PILARES DE SEGURANÇA NA ESQUINA DA RUA DISTRITO FEDE-
RAL COM A RUA ALAGOAS OU PROPOR OUTRA MEDIDA QUE JULGAR 
NECESSÁRIA, tendo em vista solicitação fundamentada acima de morador.
-REQUEIRO que seja oficiado a Gerência da SABESP (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo), visando em caráter de urgência, 
REALIZAR REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VITOR 
ANTONIO DE MORAES ESQUINA COM A TRAVESSA LUIZ CARLOS FER-
REIRA JUNIOR NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, tendo em vista que mo-
radores relatam que a Sabesp realizou serviços de manutenção deixando o 
local sem a devida pavimentação. Segue foto em anexo.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré ao que segue: A Prefeitura de Japorã em Mato Grosso do 
Sul, neste mês de março, iniciou implantação do que denominaram de “buei-
ros inteligentes” nas ruas e avenidas do município, onde o objetivo é subs-
tituir as tradicionais “bocas de lobo”, funcionando como um filtro para reter 
resíduos sólidos e folhas, impedindo o entupimento da rede. Em Japorã, o 
“bueiro inteligente” tem o formato de um cesto retangular em ferro galvani-
zado, que ao encher de resíduos, basta abrir a tampa e remover. Diante do 
exposto, solicito informações se é possível realizar ESTUDO TÉCNICO DE 
VIABILIDADE VISANDO IMPLANTAR O SISTEMA DE FILTRO DE RESÍDU-
OS SÓLIDOS EM NOSSO MUNICÍPIO, tendo em vista que referido sistema 
auxilia na prevenção às enchentes e na preservação do meio ambiente.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré ao que segue: SOLICITAÇÃO DE USUÁRIO DO CAMPING MU-
NICIPAL “Alessandro Rios, no dia 08 de março de 2019 o Camping Municipal 
acolheu um encontro de Motorhome onde vieram representantes de 05 Estados 
e houve muitos elogios ao Camping, com ressalva ao Banheiro que necessita 
ser terminado. É possível o município arrumar o Banheiro do Camping Municipal 
e implantar um Parquinho de Crianças para melhor acolher os próximos even-
tos e usuários rotineiros? Em abril teremos o Primeiro Encontro Regional de 
Viajantes, o Primeiro Torneio de Pesca Esportiva, onde o Camping será muito 
utilizado. Além de outros eventos e pessoas que freqüentam rotineiramente o 
Camping”.  Diante do exposto, solicito informações se EXISTE PREVISÃO DE 
MELHORIAS NO BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL E SE É POSSÍVEL 
IMPLANTAR PARQUINHO DE CRIANÇAS NO CAMPING MUNICIPAL, tendo 
em vista solicitação de usuário fundamentada acima.

Antonio Angelo Cicirelli
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine à Tesouraria, considerando a resposta recebida, e, reite-
rando os termos do requerimento nº 854/2018 em que foi requerido à munici-
palidade que enviasse a esta Casa de Leis cópia de TODOS  os comprovan-
tes de depósitos efetuados pela empresa Sâmor Promoções Artísticas S/C 
Ltda, porém, foram enviados apenas 02 (dois) comprovantes de depósito, 
um no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), datado do dia 27/09/2018, 
tendo como depositante Juliana Vieira; e outro comprovante no valor de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com data ilegível, em nome de 
Regazzo Construções Ltda, sendo, enviados, ainda, 02 (dois) recibos de 
“impostos e taxas”, todavia sem autenticação mecânica e nem o compro-
vante do depósito acompanhando tais recibos comprovando o pagamento. 
Requeiro ainda sejam encaminhadas cópias dos comprovantes restantes no 
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$100.000,00 (cem 
mil reais), respectivamente, conforme demonstrado na listagem das receitas 
enviada anexa à resposta ao supracitado requerimento.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos 
Exmos Deputados Estaduais eleitos para a Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, Srs. Cauê Macris (PSDB) – Presidente, 
Enio Tato (PT) – Primeiro Secretário, Milton Leite Filho (DEM) – Segundo 
Secretário, Gilmaci Santos (PRB) – Primeiro vice-presidente, Ricardo Ma-
dalena (PR) – Segundo Vice-presidente e Cel. Telhada (PP) – Terceiro vice-
-presidente, desejando uma promissora gestão para o biênio 2019/2020 na 
condução dos trabalhos da Casa.

Carlos Alberto Estati
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que determine ao setor competente que informe esta Casa de Leis se 
existe projeto de limpeza da trilha do Horto Florestal e, em caso positivo, 
informe, por gentileza, qual o cronograma dessas limpezas.
-que seja oficiado ao Capitão Rodrigo Augusto Santana para que externe aos 
PMs responsáveis pelo PROERD – Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência, bem como aos integrantes da Ronda Escolar os 
VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES deste vereador pelo serviço 
de excelência prestado junto às escolas municipais e estaduais do nosso 
município. Requeiro ainda, seja estudada a possibilidade de intensificação 
das citadas rondas nas nossas escolas.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-que seja oficiada a empresa Consita Tratamento de Resíduos S/A, reiteran-
do os termos do requerimento nº 0181/2019, para que a mesma envie a esta 
Casa de Leis, em sessão ordinária a ser marcada nos próximos 20 (vinte) 
dias, representantes da mesma a fim de esclarecer e explanar acerca da 
prestação do serviço de coleta do município.

Jairo Alves de Azevedo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora JANDIRA DOMICIANO PINTO, ocorrido 
em Avaré, em 15 de março do corrente ano, fato esse que causou gran-
de consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava 
de pessoa benquista, pertencente que era a família aqui radicada. Requei-
ro mais que, do deliberado em plenário seja cientificada a família enlutada 
através de seus filhos : Agenor, Jose Carlos, Maria, Ilda, Neusa, Regina, 
Rosangela, Solange e Alexandre, à Rua Jaci Coutinho 430 – Jardim Painei-
ras, transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste 
legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, que seja oficiado 
ao Exmo. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, que através do departamento competente providencie com 
caráter de URGENCIA, a instalação de PLACAS na Rua Waldemar Lopes 
Peres com o Cruzamento com a Escola Jandira Pereira localizado no Bairro 
Paraíso, tendo em vista que o fluxo de carros e pedestres neste local é muito 
grande. Vindo até mesmo a colocar os pedestres em risco pois recebi inúme-
ras reclamações de munícipes que residem no determinado bairro.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, que seja oficiado ao 
Exmo. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que disponibilize um fiscal de obras para que realize vistorias jun-
to as obras que estão sendo realizadas junto a nossa cidade, pois tive inúmeras 
reclamações sobre a empresa ARATEC SANIAMENTOS que tem como encar-
regado o Sr. Gildazio a qual que está prestando o serviço na Avenida Donguinha 
Mercadante com a Ulisses Coutinho, pois a mesma na sexta feira (15/03/2019) 
terminou seu expediente e deixou os moradores e empresários que ali residem 
sem terem acesso as suas residências e empresas. Então reitero a solicitação 
que seja feira uma fiscalização por parte da prefeitura para que não ocorra mais 
a obstrução das vias no final do expediente.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-considerando fotos publicadas na página do prefeito municipal, Jô Silvestre em 
uma rede social; considerando que tais fotos mostram obras de recapeamen-
to asfáltico subsidiadas através de verbas liberadas por convênio firmado pelo 
DETRAN/SP e a prefeitura municipal de Avaré; considerando que, através de 
resposta de requerimento feito junto ao DETRAN/SP obtivemos a informação de 
que a promoção pessoal e quaisquer tipo de divulgação e utilização de imagens 
são vedadas pelo referido convênio em sua Cláusula Décima; que seja oficiado 
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que investigue possíveis 
irregularidades no tocante às publicações do Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, em relação à divulgação na sua página pes-
soal do Facebook das obras supracitadas, realizadas através do Convênio nº 
054/2018 – DETRAN-SP, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37 da Constitui-
ção Federal. (fotos e termo de convênio anexos)

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ AMERICO PIRES DA COSTA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora BERNADETE MONTEIRO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANDERSON SOUZA DE JESUS.
-seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que através do Departamento competen-
te efetue a troca de lâmpadas queimadas e/ou danificadas/quebradas na Rua 
Manuel Gonçalves defronte os números 47 e 79, no Bairro: “Alto da Boa Vista”, 
atendendo assim, a pedido de munícipes moradores daquela redondeza.
-REITERANDO as INDICAÇÕES números 0511/2018, 0548/2018, 
0580/2018 e 0605/2018, REITERANDO também os REQUERIMENTOS nú-
meros 0349/2018 e 0485/2018 ( cópias em anexo), seja oficiado ao Prefeito 
Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, para que providencie 
em caráter de urgência, a colocação de braços de iluminação com as res-
pectivas luminárias nos postes instalados no primeiro quarteirão da Avenida 
Getulio Vargas, que faz divisa entre a “Vila Esperança” e a “Vila Jardim”, 
proporcionando mais segurança aos cidadãos que residem na “Vila Esperan-
ça” e “Jardim Califórnia”, os quais precisam passar naquele trecho à noite, 
quando retornam do serviço, da escola ou da igreja.
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LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO nº 421/2019 
(Dispõe sobre criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito e dá outras providências.)

A Mesa da Câmara Municipal da Estancia Turística de Avaré, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais RESOLVE:
Considerando requerimento subscrito pelos vereadores Adalgisa 
Lopes Ward, Antonio Angelo Cicirelli, Ernesto Ferreira de Albuquer-
que, Flávio Eduardo Zandoná, Francisco Barreto de Monte Neto, 
Marialva Araújo de Souza Biazon e Sérgio Luiz Fernandes;
Considerando o previsto no artigo 58, § 3º da Constituição Fede-
ral, c/c artigo 13, § 2º da Constituição Estadual, artigo 1º da Lei 
1.579/52, artigo 59 do Regimento Interno da Casa, e artigo 21 da 
Lei Orgânica Municipal;
Considerando leitura perante a sessão ordinária do dia 18 de mar-
ço de 2019.
Artigo 1º - Fica criada Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2019, 
com o seguinte objeto de investigação:
a) investigar a legalidade e lisura do(s) processo(s) de compensa-
ção tributária municipal das empresas OSASTUR, VIAÇÃO LIRA e 
VIAÇÃO RAPIDO LUXO CAMPINAS;
b) investigar todos os casos e responsabilidades de prescrição e ou 
decadência, em favor das empresas  OSASTUR, VIAÇÃO LIRA, 
VIAÇÃO RAPIDO LUXO CAMPINAS e RÁPIDO SUMARÉ, bem 
como todas as baixas por prescrição e decadência nos últimos cin-
co anos em nome de outros contribuintes;
c) considerando que em abril de 2018 o Prefeito encaminhou à Câ-
mara ofício especial com conclusão/relatório final de sindicância 
sobre eventual dano ao erário por erros do sistema de software 
da empresa contratada FIORILI/AMENDOLA, em que consta 
“COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE,” ou seja, risco de dano 
ao erário de “aproximadamente R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES 
DE REAIS); que a citada empresa segundo relatório final da sin-
dicância, “não teve interesse em colaborar”; que foi recomendado 
no item 2 da parte final do relatório, que fosse contratada empresa 
para auditoria dos graves erros levantados pela Comissão de Sin-
dicância, bem como que fosse aplicada penalidade às empresas 
AMENDOLA/FIORILLI, e, até o momento a edilidade não foi infor-
mada sobre efetivação das recomendações, em especial a audi-
toria para apuração de falhas e possível dano ao erário, através 
de lançamentos errôneos no sistema de controle fiscal, que seja 
apurada a efetivação das recomendações da Comissão de Sindi-
cância. 
Artigo 2º - Do prazo: - Segundo artigo 59, § 5º do Regimento In-
terno, a comissão terá o prazo de 90 dias da publicação do ato de 
sua instalação para conclusão dos trabalhos, prorrogáveis até a 
metade por deliberação plenária.
 Artigo 3º - Ficam designados os seguintes vereadores como inte-
grantes da Comissão, que deverão se auto organizar nos termos 
do artigo 64 do Regimento Interno:
-  Presidente: Flávio Eduardo Zandoná - PSC
-  Relator: Ernesto Ferreira de Albuquerque - PT
-  Membro: Marialva Araújo de Souza Biazon – PSDB
-  Suplente: Adalgisa Lopes Ward - PV
Paragrafo único – A Comissão poderá requisitar servidores da Câ-
mara paras assessorar os trabalhos, bem como quaisquer outros 
recursos necessários a suas funções.
Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 5º - Eventuais despesas com a execução da presente Reso-
lução correrão por conta das dotações próprias. 

Francisco Barreto de Monte Neto       Sérgio Luiz Fernandes
Presidente                                                 Vice- Presidente

Adalgisa Lopes Ward                             Flávio Eduardo Zandoná
1ª Secretária                                             2º Secretário

CIRCULAR N º 08/2019-DG
Avaré, 21 de março de 2.019.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
25/03/2019 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Francisco Barreto de Monte Neto designou  para a Or-
dem do Dia da Sessão Ordinária de 25 de março do corrente ano, 
que tem seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 11/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 1.244.132,97 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 11/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI Nº 16/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 180.925,46 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 16/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI Nº 20/2019 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que 
especifica e dá providências (R$ 201.087,18 - SEMADS).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 20/2019 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
 Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

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

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 18/03/2019, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Lei nº 22/2019
Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti
Dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado “Bueiro Inteli-
gente”, no âmbito do Município de Avaré, e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 23/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 132.482,75 - SEMADS)
Projeto de Lei nº 24/2019
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que es-
pecifica e dá providências (R$ 5.575.607,67 - Secretaria Municipal 
da Educação)

AVISO PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL 02/2019
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços continuados de informática, com aquisição de licença de 
uso por tempo determinado para os Sistemas de Gestão do Pro-
cesso Legislativo e Compilação de Leis, consistindo nos serviços 
de desenvolvimento, implantação, migração e conversão de dados, 
treinamento dos usuários, customização, suporte, hospedagem 
dos dados e atualizações, para a Câmara de Vereadores da Estân-
cia Turística de Avaré.
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionali-
dade, e a necessidade de detalhamento técnico referente ao item  
4.12 do Anexo II – Termo de Referência do Edital, a Pregoeira da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, abaixo as-
sinada, torna pública a prorrogação da data de abertura do Pre-
gão Presencial nº 02/2019, com abertura prevista para o dia 21 de 
março de 2019, às 9 horas, alterando-se a data de realização do 
certame para o dia 04 de abril de 2019, às 9 horas.
Estância Turística de Avaré, 19 de março de 2019.

Cristiane Soares Hipólito
 Pregoeira

EXTRATO DE EDITAL - REPETIÇÃO
 (itens de 01 a 10 e 15 a 18)

Processo nº 04/2019 
Pregão Presencial nº 01/2019 – Registro de Preço nº 01/2019
Data da realização: 09 de abril de 2019 às 9 horas.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço item por item, 
para futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILI-
ZAÇÃO NA COPA da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, conforme especificações do edital que poderá ser aces-
sado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, nº 1631, Alto da Colina – Avaré/SP. 
Fone: (14) 3711-3070. 

Cristiane Soares Hipólito
Pregoeira

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 01/2019

PROCESSO: 04/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 01/2019 – Registro de Preço 
nº 01/2019
OBJETO: Registro de Preço para futura aquisição de material de 
consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré. 
EMPRESA VENCEDORA:
LEANDRO CABRAL PASSARELI - ME (itens 11, 12, 13 e 14), ins-
crita no CNPJ sob nº 07.568.830/0001-69, com sede na Rua Es-
pírito Santo, nº 1491, Centro, Avaré/SP, CEP 18.701-110, no valor 
global estimado de até R$ 3.391,50 (três mil, trezentos e noventa e 
um reais e cinquenta centavos).
VALIDADE DA ATA: até 31 de dezembro de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2019

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO, Vereador Presidente 
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, vem acolher o objeto 
da licitação de que trata o Pregão Presencial 01/2019 – Processo 
04/2019 – Registro de Preço 01/2019, que visa o registro de preços 
para futura aquisição de material de consumo para utilização na 
copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
HOMOLOGANDO para a empresa LEANDRO CABRAL PASSA-
RELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.568.830/0001-69, com sede 
à Rua Espírito Santo, nº 1491, Centro, Avaré/SP, CEP 18.701-110, 
(itens: 11-Água mineral galão 20 l, 12-Fardo de  água sem gás 
12x510ml, item 13-Fardo de água com gás 12x510ml e item 14-
Copo de água sem gás 48x200ml), no valor global estimado de até 
R$ 3.391,50 (três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta 
centavos) com fornecimento até 31 de dezembro de 2019.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 18 de mar-
ço de 2019.

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
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.



EDIÇÃO 902 | AVARÉ, 22 DE MARÇO DE 2019 13

CONCURSO PÚBLICO

Confira o horário e local no semanário eletrônico digital n° 305 de 22 de 
março de 2019 no site https://www.avare.sp.gov.br/semanario/digital/

Confira o horário e local no semanário eletrônico digital n° 305 de 22 de 
março de 2019 no site https://www.avare.sp.gov.br/semanario/digital/

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/19 – PROCESSO Nº. 088/19

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS DO TIPO ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de preço para futura aquisição de equipamentos para manuseio de materiais e trans-
porte de caixas e volumes para uso no Almoxarifado da Saúde
Recebimento das Propostas: 05 de Abril de 2.019 das 10 horas até 16 de Abril de 2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de Abril de 2.019 das 08h30min às 09h30min
Início da Sessão: 16 de Abril de 2.019 às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – 
www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de Março de 2.019 – Andréia de 
Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/19 – PROCESSO Nº. 077/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de kits de materiais escolares para a rede municipal.
Data de Encerramento: 04 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/19 – PROCESSO Nº. 080/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para dedetização do Cemitério Municipal.
Data de Encerramento: 05 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/19 – PROCESSO Nº. 081/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de placas cerâmicas para manutenção dos 
prédios públicos.
Data de Encerramento: 08 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/19 – PROCESSO Nº. 082/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de seguro de veículos do SAMU.
Data de Encerramento: 08 de abril de 2.019 das 14h30min às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de abril de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/19 – PROCESSO Nº. 083/19
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de caminhões para a frota municipal.
Data de Encerramento: 09 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/19 – PROCESSO Nº. 084/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de água mineral para a Vigilância Sanitária.
Data de Encerramento: 10 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/19 – PROCESSO Nº. 085/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de assinaturas de autocad para a Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes.
Data de Encerramento: 09 de abril de 2.019 das 14h30min às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de abril de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 
– www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/19 – PROCESSO Nº. 086/19
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento em comodato de kits de 
repelentes ultrassônicos de pombos, pardais e maritacas nas escolas e creches municipais.
Data de Encerramento: 10 de abril de 2.019 das 14h30min às 15 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de abril de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.
sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine Aparecida Santos – Pregoeira.

LICITAÇÃO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/19 – PROCESSO Nº. 087/19

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para aquisição e manutenção de 
câmeras para escolas e creches.
Data de Encerramento: 11 de abril de 2.019 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de abril de 2.019 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/19 – PROCESSO N° 071/19

Considerando após análise da solicitação de esclarecimento apre-
sentado pela empresa ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANI-
PULAÇAO e considerando o e-mail com parecer técnico da profis-
sional da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao Pregão em 
epígrafe, a Senhora ANDRÉIA DE FATIMA FRAGOSO, Pregoeira 
Oficial, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratifi-
cação do edital em epígrafe, nos termos a serem conferidos nos 
sites: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se:
Recebimento das Propostas: 28/03/2.019 das 10 horas até 
09/04/2.019 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09/04/2.019 das 08h30min às 11 horas
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09/04/2.019 às 14 horas
Prefeitura da Estância Turística de Avaré,18 de Março de 2.019.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 
DO DIA 16 DE MARÇO DE 2019

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/19 – PROCESSO Nº 079/19

ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual aquisição futura 
de livros de inglês para atender os alunos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.
ONDE SE LIA:
Data de Encerramento: 29 de março de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 29 de março de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 15 de março de 2.019 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.
AGORA SE LEIA:
Data de Encerramento: 04 de abril de 2.019 das 14h30min às 15 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de abril de 2.019 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 22 de março de 2.019 – Érica 
Marin Henrique – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 011/19 – Processo nº. 027/19

Fica adjudicado a empresa EMBARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, com valor total de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), objetivando a aquisição de 
carroceria para camioneta da Secretaria Municipal de Serviços – 
adjudicado em: 28/02/2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde Estân-
cia Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA as empresas CIRÚRGICA UNIÃO LTDA e JOSÉ 
HUMBERTO BOTERO ME, responsáveis pelo registro de preços 
para eventual aquisição insumos para o Programa do Insulino De-
pendente, relativa ao Pregão Eletrônico n° 012/19 – Processo n° 
054/19. Homologado em: 20/03/2019.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Abelardo Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 EMBARK 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS 
LTDA objetivando a aquisição de carroceria para camioneta da Secre-
taria Municipal de Serviços, relativa ao Pregão Presencial nº. 011/19 
– Processo nº. 027/19. Homologado em: 28/02/2019.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 012/19 – Processo n° 054/19

Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Valor Global: R$ 309.960,00 (Trezentos e nove mil, novecentos e 
sessenta reais)
Detentora: JOSÉ HUMBERTO BOTERO ME
Valor global: R$ 389.995,20 (Trezentos e oitenta e nove mil, nove-
centos e noventa e cinco reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição insumos para o 
Programa do Insulino Dependente
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/03/2.019

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 011/19 – Processo nº. 027/19
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EMBARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMEN-
TOS RODOVIÁRIOS LTDA
Objeto: Aquisição de carroceria para camioneta da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços.
Valor Global: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 28/02/2019

TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/18 – PROCESSO Nº 070/18 (Contra-
to nº 109/18), fica aditado o valor total de R$ 67.766,00 (Sessenta 
e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais) com a empresa AS-
SOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS BAIRROS SAN-
TA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, CAVIÚNA, EZEQUIEL 
RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSOCIAÇÃO DOS 
SEIS BARROS), o que corresponde a aproximadamente 10,99% 
(dez vírgula noventa e nove por cento) do total do contrato e fica 
prorrogado a vigência contratual até 31 de maio de 2.019, o que 
objetiva o fornecimento de hortifrutis para Merenda Escolar. Assi-
natura do Termo Aditivo: 15/03/2.019.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/18 – PROCESSO Nº 070/18 (Con-
trato nº 110/18), fica aditado o valor total de R$ 78.214,80 (Seten-
ta e oito mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos) com 
a empresa COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E 
REGIÃO – COOPEVA, o que corresponde a aproximadamen-
te 18,46% (dezoito vírgula quarenta e seis por cento) do total do 
contrato e fica prorrogado a vigência contratual até 31 de maio de 
2.019, o que objetiva o fornecimento de hortifrutis para Merenda 
Escolar. Assinatura do Termo Aditivo: 15/03/2.019.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 001/18 – PROCESSO N° 047/18 (Contrato n° 
137/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa CENTRO MÉDICO CERQUEIRA CÉSAR LTDA ME, 
objetivando o credenciamento de empresa para a prestação de 
serviços de consultas de cardiologia para pacientes encaminhados 
pela Secretaria Municipal da Saúde, com prorrogação do prazo de 
vigência até 25 de abril de 2.020, no valor global de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/18 – PROCESSO N° 037/18 (Contrato n° 116/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e em-
presa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão de obra para execução da reforma e ampliação 
do Centro de Saúde, através da Secretaria de Estado da Saúde 
– Programa Saúde em Ação – Rua Acre, nº1.281 – Água Branca 
– Avaré/SP, com prorrogação de prazo de execução da obra até 
11 de junho de 2.019 e de vigência contratual até 10 de agosto de 
2.019. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 058/13 – PROCESSO N° 134/13 (Contrato n° 095/13), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o CONDO-
MÍNIO EDIFÍCIO GILBERTO FILGUEIRAS, objetivando a locação de 
imóvel situado a Avenida Gilberto Filgueiras, nº 840 para a instalação 
da Antena de Retransmissão da Intranet, com prorrogação do prazo 
de vigência até 31 de março de 2.020, no valor global de R$ 16.557,72 
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois 
centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Admi-
nistração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 062/13 – PROCESSO N° 163/13 (Contrato n° 117/13), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e os 
senhores ARÃO OTANI e YOSIE OTANI, objetivando a locação de 
imóvel situado a Rua Alagoas, nº1.086 para a instalação do Arquivo 
Municipal, com prorrogação do prazo de vigência até 30 de abril de 
2.020, no valor global de R$ 40.500,72 (quarenta mil, quinhentos 
reais e setenta e dois centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Se-
cretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 056/15 – PROCESSO N° 274/15 (Contrato n° 
213/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os senhores OSWALDO HIDEO ITO e SUMIKO MURAKOSHI 
ITO, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Paraíba, 
nº1.079 para a instalação da Vigilância Sanitária, com prorrogação 
do prazo de vigência até 25 de março de 2.020, no valor global de 
R$ 58.847,28 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete re-
ais e vinte e oito centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 063/16 – PROCESSO N° 163/16 (Contrato n° 145/16), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
OCTOPLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, obje-
tivando a locação de imóvel situado a Rua Minas Gerais, nº 1.742 para 
a instalação do Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, com 
prorrogação do prazo de vigência até 14 de março de 2.020, no valor 
global de R$ 93.628,08 (noventa e três mil, seiscentos e vinte e oito re-
ais e oito centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 182/18 – PROCESSO Nº 522/18 (Contrato nº 595/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, objetivando o fornecimento  de 
materiais permanentes, com prorrogação do prazo até 14 de abril de 
2.019. Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 030/17– PROCESSO N° 085/17 (Contrato n° 107/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa FREDERICO CORREA PEÃO 29047687850, objetivan-
do a prestação de serviço de aulas de canto, coral e teclado nas 
Oficinas Culturais “José Reis Filho”, com prorrogação do prazo de 
vigência até 29 de março de 2.020, no valor global de R$ 14.400,00 
(catorze mil, quatrocentos reais). Diego Beraldo – Secretário Muni-
cipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 002/17 – PROCESSO N° 259/17 (Contrato n° 267/17), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
CONSTRUMABE CONSTRUTORA LTDA, objetivando o forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para 
execução da construção de um Centro de Convivência do Idoso 
– CCI, com prorrogação do prazo de vigência até 17 de abril de 
2.019. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamen-
to e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 154/18 – PROCESSO N° 424/18 (Ata 

de Registro de Preços nº 450/18)
Considerando a Ata de Registro de Preços da empresa ISOLINA 
VAZ PAVÃO ME, os atos praticados por este setor e assinados pelo 
Senhor Secretário da Estância Turística de Avaré e pela empresa 
deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) representada Senhor Secretário ABELARDO FERREIRA 
MENDES, brasileiro, solteiro, portador do RG: M-2.565.635 SSP-
-MG e do CPF/MF nº 564.706.146-04, residente e domiciliado à SP 
255 KM 266,5 – ZONA RURAL – AVARÉ SP, e o Senhor Secretário 
GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
portador do RG: 13.953.532 e do CPF: 130.945.378-04, residente 
e domiciliado à Rua Distrito Federal nº 1.812, Bairro Centro, Avaré/
SP, CEP 18.700-160 (…)
Agora se leia:
(…) representada pelo Senhor Secretário ABELARDO FERREIRA 
MENDES, brasileiro, solteiro, portador do RG: M-2.565.635 SSP-
-MG e do CPF/MF nº 564.706.146-04, residente e domiciliado à SP 
255 KM 266,5 – ZONA RURAL – AVARÉ SP (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido da Ata de Registro de Preços.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de Janeiro de 2.019.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 154/18– PROCESSO N° 424/18
 (Ata de Registro de Preços nº 451/18)

Considerando a Ata de Registro de Preços da empresa ZUB DIS-
TRIBUIDORA LTDA ME, os atos praticados por este setor e assi-
nados pelo Senhor Secretário da Estância Turística de Avaré e pela 
empresa deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) representada Senhor Secretário ABELARDO FERREIRA 
MENDES, brasileiro, solteiro, portador do RG: M-2.565.635 SSP-
-MG e do CPF/MF nº 564.706.146-04, residente e domiciliado à SP 
255 KM 266,5 – ZONA RURAL – AVARÉ SP, e o Senhor Secretário 
GLAUCO FABIANO FAVARO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
portador do RG: 13.953.532 e do CPF: 130.945.378-04, residente 
e domiciliado à Rua Distrito Federal nº 1.812, Bairro Centro, Avaré/
SP, CEP 18.700-160 (…)
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Agora se leia:
(…) representada pelo Senhor Secretário GLAUCO FABIA-
NO FAVARO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do RG: 
13.953.532 e do CPF: 130.945.378-04, residente e domiciliado 
à Rua Distrito Federal nº 1.812, Bairro Centro, Avaré/SP, CEP 
18.700-160 (…)
Ficam ratificados os demais termos do referido da Ata de Registro 
de Preços.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de Janeiro de 2.019.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 003/19 – PROCESSO Nº. 006/19, objetivando o registro de preços 
para eventual aquisição futura de materiais de construção, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 
do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 20/03/2.019. Abelardo 
Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 013/19 – PROCESSO Nº. 033/19, objetivando o registro 
de preços para eventual locação futura de palco e piso-palco para 
eventos de toda a municipalidade, conforme preceitua o artigo 49, 
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal. Revogada em: 19/03/2.019. Diego Beraldo – Secretá-
rio Municipal de Cultura.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 027/19 – PROCESSO Nº. 062/19, objetivando o registro 
de preços para eventual aquisição futura de materiais elétricos para 
manutenção predial, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 22/03/2.019. Abelardo Ferreira Mendes – Secretário 
Municipal de Serviços.

TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/18 – PROCESSO Nº 518/18 (Con-
trato n° 576/18), fica suprimido o valor total de R$ 5.023,55 (cinco 
mil, vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) com a empresa 
COPEC MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CÓPIAS LTDA ME, o que 
corresponde a aproximadamente 7,43% (sete vírgula quarenta e 
três por cento) do valor total do contrato, objetivando a contratação 
de empresa para impressão e montagem de carnês de IPTU e ISS/
Taxas de licença. Assinatura do Termo de Supressão: 19/03/2.019.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de carnes, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Fornecedor: J. E. Rissi Alimentos Eireli Me
Empenho(s): 927, 1139, 3886/2019
Valor: R$ 5.475,50
Avaré, 22 de Março de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES
Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento de taxa de anuidade da Liga 
de Handebol do Estado de São Paulo – LHESP – Temporada 2019, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atender a 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Fornecedor: Liga de Handebol do Estado de São Pulo 
Empenho(s): 4531/2019
Valor: R$ 7.480,00
Avaré, 22 de Março de 2019

LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento de taxa de anuidade e de 
arbitragem da Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista 
– categoria masculino e feminino – Temporada 2019, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.
Fornecedor: Liga Regional de Basquete Centro Oeste Paulista
Empenho(s): 3849/2019
Valor: R$ 20.792,00
Avaré, 22 de Março de 2019

LEONARDO PIRES RIPOLI
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de pagamento de taxa de inscrição da As-
sociação de Árbitros de São Manuel e Região, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.
Fornecedor: Mauro Sergio Carvalho Salomão
Empenho(s): 4530/2019
Valor: R$ 1.000,00

Avaré, 22 de Março de 2019
LEONARDO PIRES RIPOLI

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de peças e serviço presta-
do com veículo, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: Shark Maquinas para Construção Ltda
Empenho(s): 19729, 19730/2018
Valor: R$ 2.607,82
Avaré, 22 de Março de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem jus-
tificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamen-
tos por se tratar de locação de Caminhão Truck, Pá Carregadeira e 
Retroescavadeira, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para execução de manutenção de vias e estradas vicinais.
Fornecedor: Talpac Serviços Eireli
Empenho(s): 605, 2906 e 2907/2019
Valor: R$ 78.030,27
Avaré, 22 de março de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de ferramentas para o setor de 
Mecânica Pesada da Secretaria da Educação, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para os serviços de manutenção da 
frota escolar.
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda. ME
Empenho(s): 2908/2019
Valor: R$ 4.340,00
Avaré, 22 de março de 2019

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviços de manutenção do Aterro Sa-
nitário desta Municipalidade, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para correta destinação final de resíduos sólidos no 
referido Aterro.
Fornecedor: Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenho(s): 579 e 2342/2019
Valor: R$ 290.023,60
Avaré, 22 de março de 2019

JUDÉSIO BORGES
Secretário Mun. de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de avisos de editais em jornal de grande circulação.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Propaganda/Publici-
dade Ltda.
Empenho(s): 4384/2019
Valor: R$ 130,80
Avaré, 22 de março de 2019

JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO
Secretário Mun. de Comunicação 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de construção de sanitários públicos acessí-
veis na Praça da CAIC, tal quebra de ordem cronológica se faz ne-
cessária para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Fornecedor: L M Leão Construtora
Empenho(s): 19591/2018
Valor: R$ 26.614,36
Avaré, 22 de Março de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de portaria, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços.
Fornecedor: Império Segurança e Serviços Ltda
Empenho(s): 162/2019
Valor: R$ 21.122,66
Avaré, 22 de Março de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES
Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de impressão e montagem de carnês de 
IPTU e ISS/Taxas de licença – exercício 2019, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para atender a Secretaria Municipal 
da Fazenda.
Fornecedor: Copec Manutenção e Serviço de Copias Ltda
Empenho(s): 318/2019
Valor: R$ 62.556,45
Avaré, 22 de Março de 2019

ITAMAR DE ARAUJO
Secretário Municipal da Fazenda
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Diversas atividades para todos 
os públicos no Largo São João

Com apoio da Prefeitura de Avaré, através da 
Secretaria da Cultura, uma grande caravana de ar-
tistas de vários lugares do Brasil e do mundo fará 
parada no Largo São João, na tarde do domingo, 
31 de março. A 11ª edição do Circuito Sesc de Ar-
tes, que oferecerá ao público de todas as idades 
muitas atividades culturais, das 16h às 21h30.

Confira, a seguir, as diversas atrações do 
Circuito Sesc de Artes:
Circo: POIN & Circo – POIN (SP) e Cia Suno (SP) - O 
projeto, concebido pela Cia. Cabelo de Maria, reúne a Pe-
quena Orquestra Interativa (POIN) com a Cia Suno, em um 
espetáculo de música, circo e interação com o público. A 
POIN tem sete integrantes com influência da música ciga-
na e dos Balcãs. Com ritmo contagiante, os músicos con-
vidam a plateia para assumir instrumentos e participar dos 
shows. Já a Cia. Suno é uma dupla de artistas que trabalha 
a linguagem do palhaço, mímica, teatro físico e dança. 

Música: Mango Mambo (Brasil, Argentina e México) 
- A banda de música latina foi criada em 2015 pelo mul-
ti-instrumentista argentino Maximiliano Martínez. Sua so-
noridade é baseada em metais, cordas e percussão, como 

Antecipação vai ser feita de acordo com o 
mês de aniversário do servidor

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré informa o cronograma para an-
tecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2019 dos cerca 
de 2.800 servidores. 

A antecipação está prevista na Lei nº 2.264, publicada no último dia 12 de mar-
ço. O pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário dos servidores 
públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas será feito de acordo com 
o mês de aniversário dos favorecidos, na seguinte ordem ao lado.

No dia 19 de março já foi creditado a parcela da antecipação do décimo 
terceiro para os aniversariantes de janeiro.

A segunda parcela do beneficio, será paga para todos os servidores até o 
dia 20 de dezembro.

Prefeitura antecipa a primeira 
parcela do 13º salário 

CULTURA

Circuito Sesc de Artes acontece no domingo, 31 de março
as tradicionais orquestras caribenhas, resultando em ver-
sões de canções tradicionais ou composições originais 
com muito ritmo e proximidade com o público. Além de 
se apresentar em bares e casas de shows, a banda costuma 
sair para ruas e praias para seu baile latino. 

Dança: Lords of Krump (SP) – Formado no Capão Re-
dondo, Zona Sul de São Paulo, o grupo tem um trabalho 
de pesquisa sobre o krump, estilo de dança surgido em 
Los Angeles nos anos 1990, que tem como característica 
a agilidade, o contato entre os dançarinos, a dramatur-
gia e movimentos inspirados em luta. Além da apresen-
tação, o Lords of Krump também vai convidar o público 
para uma oficina do estilo. 

Tecnologias e Artes: Pinball Analógico e Minibanque-
tas, de Roberto Stelzer. Os participantes da oficina terão 
contato com fabricação digital na montagem de uma ban-
queta Resta1, com material pré-cortado a laser. Eles vão 
destacar as peças e montar cada parte com cola branca. O 
público ainda poderá brincar com as máquinas de pinball 
analógicas, construídas apenas com madeira, parafusos e 
elásticos. Os educadores divulgam a cultura “maker” e do 
“DIY - do it yourself”, o faça você mesmo. 

Teatro: Sanfona Velha do Fole Furado, com Cris Mi-
guel & Danilo Tomic. Os artistas utilizam teatro de bo-
necos e música ao vivo para contar a história de Severino 
do Xaxado, neto de cangaceiros, medroso e encantado 
pela sanfona que vai ao Rio de Janeiro com o sonho de 
ser um músico de sucesso. Todo o enredo é baseado na 

cultura popular do Nordeste, com elementos do repen-
te, cordel e xilogravura, e também nas canções de Luiz 
Gonzaga, grande homenageado do espetáculo. 

Literatura: Universo HQ – TG3 Design e Conteúdo 
(SP) e Coletivo Rodas de Leitura. A atividade é mon-
tada a partir de um carrinho de carga, do qual saem li-
vros, bancos, espreguiçadeiras, tapetes e a sinalização 
do espaço. A praça ganha um ambiente confortável e 
todo destinado às histórias em quadrinhos. A mediação 
de leitura ficará a cargo do Coletivo Rodas de Leitura. 

Cinema: Cinema em Realidade Virtual – Parceria com 
a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O pú-
blico é convidado a experimentar a tecnologia imersiva 
que vem abrindo possibilidades de linguagens de cine-
ma e novas formas de contar histórias. Será apresentado 
um panorama da produção recente com filmes curtos 
que exploram novos caminhos para a experiência em 
VR (“virtual reality” / realidade virtual). 


