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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

12 de NOVEMBRO de 2018

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-para que através do setor competente providencie urgentemente a limpeza 
do córrego que tem início próximo a linha férrea e corta as ruas (Amaral 
Pacheco/Bastos Cruz/ Rua Acre e Nove de Julho) pois com as fortes chuvas 
o crescimentos de matos está muito grande.
-para que através do setor competente providencie urgentemente a troca 
das lâmpadas na Rua Marta Rocha 104 – Bonsucesso tendo em vista que a 
mesma encontra-se às escuras.
-por meio do setor competente, providencie com urgência a troca das lâmpa-
das da Rua Lazaro Amaral Leite entre as Ruas Diamantino Ferreira Inocên-
cio e Travessa Paulino Saião pois encontra-se apenas um poste e já a várias 
semanas o mesmo encontra-se apagado.
-por meio do setor competente, providencie notificação em conformidade 
com à Lei Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente 
na Rua Elza Moreira defronte ao número 25 Vila Jardim, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo que está com mato alto.
-para que, através do setor competente, estude a possibilidade implantar 
uma lombada na Rua Faustina Amaral defronte ao nº 60 – Jardim São Paulo 
pois estão ocorrendo vários acidentes devido aos motoristas passarem nesta 
via sob alta velocidade, tendo em vista que é de extrema importância ser 
instalado pois a 100 metros encontra-se uma escola de ensino fundamental, 
podendo a qualquer momento ocorrer um acidente com crianças na saída 
da escola. Solcito que esta indicação seja atendida o mais breve possível.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, proceda critérios para elaboração de um 
Banco de Dados que contenha informações sobre todas as solicitações de 
exames requisitados pelos médicos e os encaminhamentos para especia-
listas da Rede Municipal de Saúde para que não aconteça mais de perder 
os papéis de encaminhamento e exames dos pacientes. Com base em de-
mandas e percentuais de incidência de cada patologia, faz necessário que 
estude a possibilidade de criar um Banco de Dados em razão dos inúme-
ros questionamentos sobre os exames dos pacientes que muitas vezes são 
perdidos por falta de organização. Considerando, que essa vereadora tem 
acompanhado o sofrimento dos avareenses que ficam horas nas filas de 
espera, para serem encaminhados para fazer exames e em busca de es-
pecialistas, etc.
-por meio do setor competente, providencie limpeza nos bueiros da Avenida 
Tereza Lobo Catib/Bairro Mário Emílio Bannwart. Considerando, que essa 
vereadora esteve no bairro no dia 07/11/2018 e verificou que todos os buei-
ros da referida Avenida estão cobertos de galhos secos e muita sujeira que 
impedem que as águas pluviais escoem.
-por meio do setor competente, providencie reparo e limpeza no bueiro da 
Rua Allan Kardec/Bairro Brabância em frente ao número 1262.
-por meio do setor competente, providencie limpeza no bueiro existente na 
Avenida Jorge Salim Curiati/Bairro Mário Emílio Bannwart.
-por meio do setor competente, providencie recapeamento asfáltico na Rua 
Antonio Camilo de Souza/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do passeio público co-
berto de mato e entulhos da Rua Miguel Chibani/Bairro Jardim Paraíso ao 
lado do número 60.
-por meio do setor competente, providencie limpeza do passeio público que 
está coberto de mato e entulhos na Rua Valdemar Lopes Peres/Bairro Jar-
dim Paraíso ao lado do número 450.
-por meio do setor competente, para realize Campanhas de Prevenção e 
Conscientização sobre a Bronquiolite nos Postos e Unidades de Saúde de 
nossa cidade. Considerando, que a Bronquiolite é uma inflamação das pe-
quenas vias aéreas respiratórias que atinge os bronquíolos, é muito comum 
em crianças de seis meses de vida até 2 ou 3 anos de idade.
-por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência para o pro-
blema do esgoto que vaza da boca de lobo na Rua Coronel João Cruz, confluên-
cia com Rua Paraná) próximo ao Bar do Borba- Avenida Major Rangel).
-por meio do setor competente, providencie iluminação na Rua Caetano Lu-
chesi Filho/Bairro Jardim Paraíso.
-por meio do setor competente, providencie os reparos necessários na ilumi-
nação pública na Rua dos Pintassilgos/Bairro Recanto dos Bem-te-Vis, que 
está totalmente no escuro.
-por meio do setor competente, providencie estudos no sentido de instalar 
uma redutor de velocidade (lombada) na Rua Jandira Pereira/Bairro Jardim 
Paraíso em frente a Unidade de Saúde da Família, que desce para o Bairro 
Mario Emílio Bannwart.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação 
aos ônibus circulares da Rápido Luxo Campinas, que estão andando em alta 
velocidade pelas ruas da cidade e não respeitam os usuários.
-por meio do setor competente, providencie reparos no Ponto de Ônibus da 
Rua Valdemar Lopes Peres/Bairro Jardim Paraíso em frente ao número 530.
-por meio do setor competente, providencie reparos e manutenção no abrigo 
do Ponto de Táxi da Rua Ceará ao lado do Poupatempo.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável 
da Rua Dr. Cazem Chadad/Bairro Brabância II.
-por meio do setor competente, providencie notificação de acordo com à Lei 

Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno localizado na Avenida 
Tereza Lobo Catib/Bairro Mário Emílio Bannwart, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, providencie de acordo com à Lei Municipal 
nº 332/1195, notificação para o proprietário do terreno existente na Rua Ar-
mando de Oliveira Garcia/Bairro Alto da Colina ao lado do número 150, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo. Considerando que moradores 
próximos ao local estão incomodados com a acúmulo de sujeiras e mato 
com proliferação de insetos e animais peçonhentos, entrando em suas re-
sidências.
-por meio do setor competente, providencie notificação de acordo com à Lei 
Municipal nº 332/1995, para o proprietário do terreno existente na Rua Seme 
Jubran/Bairro Jardim Paraíso ao lado do número 231, para que realize lim-
peza e manutenção no mesmo.
-por meio do setor competente, providencie estudos no sentido de disponibili-
zar que os Estacionamentos públicos reservem um por cento das vagas para 
pessoas com Autismo (TEA).

Francisco Barreto de Monte Neto
-para que através do setor competente providencie a recolocação de terra 
na Praça da Capela Boa Morte, no lado da Rua Bahia, pois formou-se uma 
erosão no local, necessitando ser tapada, bem como providenciar, ainda, o 
conserto da rampa de acesso da mesma praça.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-através do DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito – para que 
providencie a colocação de uma lombada na Rua Francisco de Oliveira Sou-
za, no Bairro São Rogério tendo em vista que em toda a sua extensão os 
carros que por ela trafegam o fazem em altíssima velocidade colocando em 
risco a vida dos transeuntes do local, aumentando o risco de acidentes a 
cada dia.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor LUIZ CARLOS BASTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JORGE MOREIRA COUTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ARIOVALDO CHRISTIAN ANGSTMANN.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora DORACY DA SILVA COUTO.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
que nos informe, quem autorizou a colocação da placa na Fazenda Água da 
Onça por parte do Município. Justificativa: Este vereador foi questionado por 
munícipes, por se tratar de um local particular que ainda não existe a com-
provação da legalidade de sua aquisição por parte da Prefeitura, porque já 
existe a publicidade então, como divulgada até mesmo no semanário oficial.
-que seja oficiada a Josiane Lopes Medeiros, Secretária Municipal de Educa-
ção, para que informe esta Casa de Leis como está a situação das crianças 
atendidas na CEI José Maria Porto, com a reforma do prédio divulgada na 
mídia. 1)Se todas as crianças foram remanejadas para outras localidades? 
2)Se ainda existem crianças sendo atendidas no prédio, qual o período que 
estão frequentando? 3)Se as refeições do cardápio oficial do município estão 
sendo oferecidas as crianças que permaneceram no prédio.
-votos de parabenização a diretoria da  ACIA – Associação Comercial Industrial 
e Agropecuária de Avaré, na pessoa do seu presidente Cassio Jamil Ferreira 
pelos 85 anos da Instituição que é a maior representação empresarial de Avaré.
-votos de parabenização a Associação de Pais e Amigos Excepcionais 
(APAE de Avaré), pela realização do 1º Encontro do APAExonados por Motos 
e Triciclos, evento que se realizou no último final de semana e contou com 
shows de rocks e várias atrações familiares para angariar fundos de ajuda 
para a instituição. Os votos se estendem a todos os envolvidos e todos os 
voluntários que fizeram parte do projeto. 
-que seja oficiado ao secretário de Cultura, Diego Beraldo, para que nos 
informe, se existirá uma programação especial no Centro Comercial da Ci-
dade para as comemorações natalinas. E que se for positiva a resposta que 
encaminhe a agenda.  Justificativa: Este vereador está sendo questionado 
por vários comerciantes sobre a importância desses eventos para aumentar 
o fluxo de pessoas da cidade e região no centro comercial da cidade.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja con-
signado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimen-
to do Senhor Luiz Antonio de Oliveira, ocorrido em Avaré, nesta data do cor-
rente ano, fato esse que causou grande consternação perante aos familiares 
e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que 
era a família aqui radicada. Requeiro mais que, do deliberado em plenário 
seja cientificada a família enlutada através de sua esposa Sr. Sra Rosangela 
Franco de Oliveira, á Rua Vereadora Leonelo Contrucci 164 Bairro Santana, 
transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste le-
gislativo pelo infausto e deloroso acontecimento.
-VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO a equipe organizadora de 
Xadrez Avareense que realizaram mais um Campeonato Avareense de 
Xadrez Clássico 2018. Foram disputadas duas rodadas do torneio ficando 
como destaque a atuação do enxadrista Henrique Ornellas que venceu Thia-
go Salotti, o jogador melhor ranqueado da competição. Também tivemos o 
recorde da partida mais curta da história dos torneios pensados de xadrez de 
Avaré: Gustavo Correa aplicou um nocaute fulminante em Pedro Henrique 
Cavallieri com apenas 5 lances.  Xadrez Avareense Deixo aqui o meu Muito 
obrigado a equipe de Xadrez Avareense pelo belo evento.
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-seja oficiado o convite ao responsável do departamento de trânsito para nos 
ajude a darmos uma solução quanto aos vários acidentes causados perto 
de escolas e nas demais vias, as quais já foram solicitadas que fossem im-
plantadas lombadas e até a presente data nada foi resolvido. Convido então 
ao responsável deste departamento que venha até esta casa de leis para 
que nos ajude a encontrar uma solução ou inibição quanto a este problema.
-VOTOS DE APLAUSOS, PARABENIZAÇÃO e AGRADECIMENTO ao Sr. 
Dhay – Dhay moto peças o qual fabrica vasos com pneus os quais iriam 
ir para descarte irregular o mesmo reaproveita e os transformas em vasos 
que estão sendo colocados nas praças ( Praça Abreu Sodré - Brabância ) 
e tambem aos senhores Amaral e Jair os quais ajudam na manutenção da 
praça. O Sr. Dhay já fabricou mais de 2000 vasos que já estão embelezando 
nossa cidade. Muito Obrigado aos Três senhores que estão fazendo um belo 
trabalhando e pensando na sustentabilidade do próximo evitando que hajam 
descarte irregular destes pneus, obrigado por contribuir com nossa cidade.

Adalgisa Lopes Ward
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 
pelo desencarne da Senhora Nádia Peralta, ocorrido em Avaré, no dia 05 de 
novembro do corrente, fato esse que causou grande consternação perante 
aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, per-
tencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do delibe-
rado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua irmã, 
Senhora Marilda Vilela de Carvalho, na Rua Sergipe, nº 960 – Bairro: Centro, 
Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de 
pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Administrador da Empresa e Antigomobilista Dulcídio Pe-
dry de Almeida, expressando-lhe os cumprimentos desta Casa de Leis, pelo to-
cante gesto de ceder para o acervo do Museu do Automóvel de Avaré e assim 
valorizá-lo, a preciosa VW Brasília ano 1979, que pertenceu à sua honrada e 
saudosa mãe Sra. Júlia Pedry Almeida, veículo magnificamente preservado.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré e à SABESP (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), para que verifique e resolva o 
vazamento de esgoto a céu aberto na Avenida João Victor de Maria que está 
causando perigo de acidentes aqueles que utilizam à referida via diariamen-
te, bem como o acúmulo de águas provenientes do vazamento que coloca 
em risco à Saúde dos moradores circunvizinhos.
-que seja oficiado ao Jornalista Pedro Salgado, da TV Tem/Itapetininga e Região, 
expressando-lhe os efusivos cumprimentos desta Casa Legislativa pela belíssima 
reportagem veiculada na 1ª Edição do Jornalismo da afiliada da Rede Globo, no 
sábado, 15 de setembro, sobre a obra artística do escultor Fausto Mazzola.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefei-
to Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente, 
nos esclareça a respeito do assunto abaixo descrito: denúncia de moradores 
sobre à Praça Virgínia Ferezin Agostini/Bairro Brabância II. “Faz tempo que 
nós moradores estamos aguardando a tal Praça que só tem nome, porque é 
um lixo e mato só. Fazem seis anos que fiz uma casa aqui de vista para a tal 
praça. Sempre só com mato, lixo, bichos peçonhentos sem falar mais ainda 
tudo isso do lado da Creche Adalgisa Ward, um desrespeito com as crianças 
da creche, o pessoal joga lixo, móveis velhos nos fundos da creche. Quando 
que algum prefeito vai limpar tudo aqui e fazer uma praça? Estamos aguar-
dando, não aparece ninguém para limpar o local. Nossa cidade está aban-
donada, minha amiga Adalgisa.” Requeiro providências em relação ao caso 
dos matos e animais peçonhentos que estão preocupando os moradores. 
Considerando, que após pronunciamento dos moradores, essa vereadora 
foi até o local e em conversa com os moradores, eles reclamaram que suas 
residências estão sendo invadidas por ratos e baratas. Fala da vereadora 
durante a palavra livre do dia 12/11/2018, com áudio de um morador que 
reside ao lado da referida Praça.

Alessandro Rios Conforti
- REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré no sentido de informar se é possível deslocar o SERVIÇO 
DE FISCALIZAÇÃO NO TERRENO SITUADO NA AVENIDA BRASILIA, 472, 
ESQUINA COM A RUA PIRAJU, NO BAIRRO VILA JARDIM, VISANDO VE-
RIFICAR A SITUAÇÃO DO LOCAL QUANTO A MATO ALTO, tendo em vista 
denúncia recebida de morador na qual alega mato alto e animais peçonhen-
tos se deslocando para sua residência.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré no sentido de informar QUEM SÃO OS MEMBROS DO 
PRIMEIRO COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2207/18 E QUANDO OCORRERÁ 
A PRÓXIMA REUNIÃO, tendo em vista que precisamos melhorar o sanea-
mento básico do nosso município, onde ainda existem bairros que não estão 
sendo atendidos com água e/ou esgoto.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Avaré ao que segue: QUESTIONAMENTO DE MORADOR 
“Alessandro Rios, aqui em Avaré temos 79 guardas municipais, pelo portal 
da transparência. Por que nenhum atua junto à organização de trânsito no 
município? Por informações que tenho, as multas dentro do município ficam 
pra prefeitura.” Diante do exposto, solicito informações sobre QUAL A COM-
POSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E ONDE ESTÃO ROTINEIRAMENTE 
PRESTANDO SERVIÇOS, tendo em vista questionamento descrito acima 
por morador.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
através da Procuradoria Municipal, para que informe esta Casa de Leis, con-
siderando a reintegração de posse concedida por sentença judicial em 10 de 
agosto do corrente ano do imóvel situado à Praça Guaraciaba Amorim, anti-
ga Estação Ferroviária, conforme se depreende da resposta ao requerimento 
nº 912/2018 de autoria deste vereador, qual destino será dado à referida área 
pelo Poder Público Municipal, informando ainda se já existe algum projeto 
em andamento nesse sentido.

Francisco Barreto de Monte Neto
- que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que envie a esta Casa de Leis cópia do comprovante de pagamento do 
valor de R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) de uma parcela refe-
rente à área de 68 alqueires situada nas proximidades do Bairro Duílio Gam-
bini, pagamento este confirmado por Vª.Exª. em entrevista a uma emissora 
de rádio local, bem como pelo Secretário Municipal de Fazenda Sr. Itamar 
Araújo, durante audiência pública do Orçamento, dia 07 pp. no plenário desta 
Câmara Municipal. Requeiro ainda, sejam enviadas cópias do empenho, da 
ordem de pagamento e nota de liquidação do referido pagamento, bem como 
indicando a dotação orçamentária e o número da ficha financeira à qual está 
vinculado tal valor.

Ivan Carvalho de Melo
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a Secretária de Educação senhora Josiane 
Aparecida Lopes de Medeiros sobre a necessidade do reparo do beiral e do 
vidro da sacada da escola municipal Professora Maria Nazareth Abs Pimen-
tel, localizado na Avenida João Alves Manoel Fernandes, nº 400, no Con-
junto Habitacional Camargo. Em anexo as fotos comprovando a urgência 
dos reparos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades re-
gimentais, que seja oficiado o COMUTRAN- Conselho Municipal de Transito, 
para que estude o redutor de velocidade (lombada) na Avenida João Alves 
Manoel Fernandes, próximo ao nº 400, localizado no Conjunto Habitacional 
Camargo. Que após recapeamento da via perdeu sua eficácia, e os veículos 
estão trafegando em alta velocidade pela via.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que informe esta Casa de Leis se existe algum projeto para a instalação 
de um ponto de ônibus e consequentemente a disponibilização de linhas 
de transporte coletivo junto à concessionária do município no setor, para os 
Bairros São Rogério I e II, Presidencial e Santa Mônica, posto que somados, 
os bairros apresentam uma população considerável a qual padece com a 
falta do transporte tanto para os trabalhadores quanto aos estudantes que 
necessitam se locomover, tendo em vista a distância dos mesmos em rela-
ção às áreas centrais da cidade.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora NEUSA MACHADO MOREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ PEROTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDITO APARECIDO MOISES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ ANTONIO NETO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MERCEDES COMAR PERIM.

CIRCULAR N º 40/2018- DG
Avaré, 13 de novembro de 2.018.

LEMBRETE
Estarão presentes representantes da AMVAPA – Consórcio Inter-
municipal do Vale do Paranapanema para explanar sobre o SAMU, 
nos termos do Requerimento nº 1168/2018, de autoria do Ver. Flávio 
Eduardo Zandoná e outros, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
19/11/2018 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia 
da Sessão Ordinária de 19 de novembro do corrente ano, que tem 
seu início marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/2018 - Discussão Única 
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre alteração da Resolução 386 de 2014, alte-
rada pela Resolução 398/2016 quanto às atribuições do cargo de 
Chefe Jurídico e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 11/2018 e dos Parece-
res do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
(c/emendas)
2. PROJETO DE LEI Nº 101/2018 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Institui no âmbito da FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCA-
CIONAL DE AVARÉ - FREA, o Programa de Recuperação de Cré-
dito - PRC/FREA e dá outras providências (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 101/2018 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de 
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emenda)
  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 12/11/2018, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Projeto de Resolução 11/2018 
Autoria: Mesa Diretora
Dispõe sobre alteração da Resolução 386 de 2014, alterada pela 
Resolução 398/2016 quanto às atribuições do cargo de Chefe Jurí-
dico e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 107/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração da Lei nº 841/2006, alterada através da Lei 
1024/2007 e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 108/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo a desafetar e a conceder o direito real 
de uso de área de terras ao Núcleo de Orientação e Capacitação à 
Infância e Juventude de Avaré - NOCAIJA e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 109/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Redenomina cargos, altera a carga horária e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 110/2018 
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do Anexo I- Quadro de Pessoal Permanen-
te da Lei Complementar nº 126/2010 de 02 de Junho de 2010 e dá 
outras providências.

INEDITORIAIS

CMPC – Conselho Municipal de Politica Cultural
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO

O CMPC (Conselho Municipal de Política Cultural) convoca os 
conselheiros eleitos pela Sociedade Civil, os membros do poder 
público e convida toda a sociedade para a Reunião do CMPC a 
se realizar no próximo dia 19 de novembro de 2018, no Centro 
Cultural Esther Pires Novaes situado na rua Ceará n° 1507, com 
primeira chamada às 18:30 horas e início as 19:00 horas e aberta 
a toda população.
A reunião é oficial e terá como pauta principal:
1 – Palavra da Presidente;
2 – Respostas dos Oficios para novos membros; 
3 – Assuntos internos pendentes.
Palavra Livre: Inscrever-se no início da reunião, tempo de 5 mi-
nutos;
Agradecemos a disposição de todos e contamos com a colabora-
ção para uma reunião com quórum máximo,
Atenciosamente
Avaré, 13 de Novembro de 2018,

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC
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CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE 
AVARÉ (CMPD) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal do Plano Diretor CMPD, em conformidade 
com a LC n.º 213/2016 e seu Regimento Interno, vem pelo pre-
sente convocar todos os Conselheiros do CMPD e a população 
em geral, para a Reunião Ordinária que se realizará no próximo 
dia 21 de novembro de 2018, quarta-feira, às 19h00 na AREA, se-
diada na Rua dos Engenheiros nº 26, Bairro Colina da Boa Vista, 
para que se delibere sobre a pauta abaixo designada:
I. Leitura e aprovação da ata anterior;
II. Comunicação da Secretaria;
III. Apresentação de processos para análise e deliberação em 
plenário;
IV. Comunicação da Presidência; e,
V. Palavra livre.
Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 2018.

Paulo Henrique Ciccone
Presidente CMPD

João Paulo Pereira Tristão
1º Secretário

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

Aos 12 de Novembro de 2018 às 19:00 hrs, nas dependências do 
Centro Administrativo, deu início à reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Trânsito da Estância Turística de Avaré com a pre-
sença dos seguintes membros: Judésio Borges - Secretário Mun. 
do Meio Ambiente - Marcelo Goes - Representante da Secretária 
Mun. de Planejamento e Transportes –Valderi da Silva -Represen-
tante da Secretária Mun. da Educação -  Atenéia Ferreira – Re-
presentante do Departamento Mun. de Trânsito  – Kleber Augusto 
M. Melenchon Lamas- Representante da OAB- Avaré - Carlos Al-
berto Centeno Garcia– Representante da AREA – Angelo Antonio 
Marcusso – Representante da ACIA  -  2º Sgt André Luís da Silva 
– Representante da Polícia Militar - Rodrigo B. De Oliveira – Re-
presentante da Empresa Rápido Luxo Campinas - Hermes Rodrigo 
Pereira– Representante do CAE. O presidente iniciou a reunião 
com a discusão da pauta estabelecida com os seguintes assuntos. 
1-Requerimento  N0  1102/2018 – CMV – Para que responda a 
esta Casa de Leis se existe a possibilidade de providenciar sinali-
zação determinando estacionamento somente em um lado da via, 
na Rua Mônaco, no Bairro Jardim Europa II. (Decisão: Implantar 
sinalização de proibido estacionar ônibus e caminhões sentido 
Centro-Bairro). 2-Requerimento  N0  1184/2018 – CMV – Para que 
estude a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade 
(lombada) na Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira, próximo ao n 
0400, localizado no Bairro Chácara Tinoco. (Decisão: Sinalização 
hoizintal e vertical). 3-Requerimento – Moradores á Rua Domiciano 
Santana – Vêm respeitosamente, solicitar dessa Prefeitura, a insta-
lação de contenção de velocidade de veículos (radares, lombadas, 
valetas, semáforos,…) na Rua Domiciano Santana, entre as Ruas 
Mato Grosso e Goiás e, também, entre esta Rua Goiás e a Rua Rio 
de Janeiro. (Decisão: Sinalização hoizintal e vertical). 4-Requeri-
mento – Municipe - Monise Tolentino dos Santos – Para que haja 
uma melhor organização no trânsito avareense, gostaria que fosse 
instalado um farol de pedestres no cruzamento das Ruas Bahia 
com a Lineu Prestes. (Decisão: Aprovado após abertura do tráfego 
do túnel da Rua Alagoas). 5-Requerimento – Municipe – Marcio 
de Paula Assis– Vem respeitosamente perante a Vossa Senhoria 
para requerer a colocação de placa proibitiva na calçada do lado 
direito sentido Centro – Bairro da Rua são Paulo próximo do n0 
355 para estacionamento de caminhões e ônibus. (Decisão: Apro-
vado). 6-Requerimento – Municipe – Delegado de Polícia - Tadeu 
Campos de Castro - Esta manifestação é no sentido que este pleito 
seja reavaliado e também que referido semáforo seja retirado do 
cruzamento (Braz Caldeira com Avenida Salim Curiati). (Decisão: 
A implantação do mesmo foi feita devia a solicitação de diversos 
municipes. O COMUTRAN realizou visita em loco anteriormente, e 
não vê necessidade de mudança no momento. Informamos ainda 
que no segundo semestre de 2019 faremos reavaliação do mesmo. 
E referente a saida e entrada de veiculos da Penitenciária 1 (um) de 
Avaré, o mesmo já foi solucionado em comum acordo com a secre-
tária da Administração Penitenciária). Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada por mim, Atenéia Ferreira matrícula 2053, membro deste 
Conselho Municipal de Trânsito, e Secretária do mesmo. Esta Ata 
deve ser assinada por todos os presentes referenciados.

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 para 
pagamentos por se tratar de aquisição de material descartável, so-
luções específicas  e máscaras de traqueostomia, tal quebra de 
ordem se faz necessária para atendimento a Secretaria da Saúde.
Fornecedor: Cirúrgica União Ltda
Empenho(s): 11537, 11538/2017, 9278, 12528/2018
Valor: R$ 3.058,17
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

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  aquisição medi-
camentos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessário para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Dental Agudos Comércio e Distribuidora de Medica-
mentos
Empenho(s): 13144/2018
Valor: R$ 73,80
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço prestado com Publicação, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação 
de editais da Municipalidade.
Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s): 17542/2018
Valor: R$ 258,13
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

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  aquisição medi-
camentos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessário para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Rosilene de Carvalho Trombini Farmácia 
Empenho(s): 11154, 13155/2018
Valor: R$ 2.432,56
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de aquisição de dosimetria para o Pronto 
Socorro, tal quebra de ordem se faz necessária para atendimento 
a Secretaria da Saúde.
Fornecedor: Sapra Ladauer Serv de Assessoria e Proteção Radio
Empenho(s): 4243/2018
Valor: R$ 454,74
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 cotas de gás, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento a Secre-
taria Municipal de Educação.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli 
Empenho(s) : 16596/2018
Valor : R$ 4.858,00
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

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 Água Mineral, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a manutenção do Gabi-
nete do Prefeito.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 17656/2018
Valor: R$ 402,00
Avaré, 14 de novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

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 switch poe 16 portas, pla-
cas de sinalização, material elétrico e material de informática, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o para o bom 
funcionamento dos serviços administrativos de diversos setores da 
Municipalidade.
Fornecedor: Alirio Ferreira Barbosa ME
Empenho(s): 4112, 7649, 7650, 7651, 7653, 8009, 7648, 7918, 
7803, 7554/2018
Valor: R$ 9.841,62
Avaré, 14 de Novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de muleta regulável, tal quebra 
de ordem se faz necessária para atender o Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Cirupar-Comércio de Equipamentos Médicos Cirurg. Ltda
Empenho(s): 10669/2018
Valor: R$ 1.163,97
Avaré, 14 de Novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de sistemas informatizado, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para uso na Con-
troladoria Geral do Município.
Fornecedor: Confiatta Sistemas e Tecnologia Ltda ME 
Empenho(s): 5208/2018
Valor: R$ 4.000,00
Avaré, 14 de Novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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SOCIAL

A equipe avareense de natação par-
ticipou, em Ilha Bela, do Circuito Paulis-
ta de Maratonas Aquáticas, organizado 
pela Federação Aquática Paulista. 

Nas quatro etapas disputadas 
durante este ano, os nadadores de 
Avaré somaram pontos, estando no 
pódio em todas elas: em Votoran-
tim, ficaram na terceira colocação; 
em São Bernardo do Campo e em 
São Sebastião foram vice-campeões; 
e agora, na última etapa, com vários 
desfalques, ficaram em terceiro lugar. 

Segundo os dirigentes da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer (SEME), 
na etapa de Ilha Bela os atletas foram 
bonificados com pontuação dobra-
da. “Por isso era decisivo que todos 
estivessem presentes. Graças ao bom 
desempenho individual deles, foram 
somados pontos que os levaram ao 
pódio mais uma vez”, explicaram. 

Eis os resultados individuais da eta-
pa de Ilha Bela e o ranking final do cam-
peonato. Os atletas são treinados pelo 
professor Sandro Oliveira da Cunha.

 Prova curta
Carlos Roberto dos Santos Junior 
(Campeão - Juvenil 1 e 10º colocado 
geral no ranking final).

Após 6 anos, equipe de natação volta ao pódio 
Anderson Batista Ferreira (Campeão) 
no ranking final.
Maiara Paulino Silvestre (Campeã ge-
ral e Campeã geral no ranking final 
- Sênior).
Vanila Lucia M. de Mello (Campeã Mas-
ter F e Vice-campeã no ranking final).
Micheline T. Nogueira (Campeã no 
ranking final - Master B)
Mateus Claro Garcia (Vice-campeão Petiz 
2 e 4º colocado geral no ranking final).
Nicholas G. Herranz  (Vice-campeão 
- Infantil 1 e 4º colocado geral no 
ranking final).
Gabriel H. Hayashi (5º colocado no 
ranking final).

Prova média
Sérgio Roberto Alves da Silva (Cam-
peão - Cat. Master G e Campeão no 
ranking final).
Mário Shiguero Tsudhyia (Campeão - 
cat. Mater I - Campeão no ranking final).
João Pedro Claro Garcia (Vice-cam-
peão - cat. Juvenil 2 e 3º colocado no 
ranking final). 

Prova longa
Silmara Maciel Rui (Campeã - Master 
D e campeã no ranking final).
Almir Gustavo Sorbo Martins (Campeão 

Fundo Social prepara a campanha 
“Doações de Verão”

O Fundo Social de Solidarieda-
de da Estância Turística de Avaré vai 
promover a campanha “Doações de 
Verão”. A iniciativa envolve peças de 
roupas de calor, dentre elas camise-
tas e bermudas arrecadadas na Cam-
panha do Agasalho 2018 e que ainda 
não foram doadas. Essas vestes serão 

disponibilizadas entre os dias 19 e 30 
de novembro. 

Para fazer a retirada dessas rou-
pas as famílias devem comparecer 
ao Fundo Social de Solidariedade, 
que atende na Rua Rio Grande do 
Sul, 1842, no período estabeleci-
do, das 8h às 17h.

ESPORTES

- Master A - e vice geral no ranking final).
James Luciano C. Junior (Campeão - Cat. 
Senior e Campeão no ranking final).
Alan Augusto Vieira Barbosa (Vice-
-campeão Master C e 3º colocado no 
ranking final).
João Nunes Neto (Vice-campeão - Cat. 
- Juvenil 2 e campeão no ranking final).
Jeyson Ferreira Alves (Vice-campeão 
no ranking final).
Giovanni Carreira Capecci (Vice-cam-
peão - Cat. Master e Campeão no 
ranking final).
Leandro P. de Oliveira (3º Colocado 

- Cat - Juvenil 2 e Vice-campeão no 
ranking final). 
Alexandre B. Landis (3º Colocado - 
Master B -  no ranking final). 
Carlos Eduardo B. Biazon (3º Coloca-
do - Cat. Master E - 3º Colocado no 
ranking final). 
Sandro Oliveira da Cunha (3º Coloca-
do - Cat. Master  F - Vice-campeão 
no ranking final). 
Aristides Garcia Filho (8º colocado - 
Cat. Master F – no ranking final). 
Sergio Junior da Cruz Almeida (13º Co-
locado - Cat - Juvenil 1 no ranking final). 



Além de Leilões, edição histórica resgata 
exposição de bovinos e caprinos
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EMAPA - 50 ANOS

Além da grade de espetáculos de 
alto nível, R$ 200 mil em premiação 
dos rodeios profissional e qualify, 
a 50a edição da Exposição Munici-
pal Agropecuária de Avaré (Emapa) 
apresenta dezenas de eventos pa-
ralelos durante os 9 dias de festa.

A exposição de bovinos já re-
gistra mais de 400 inscrições em 
8 raças diferentes: Nelore, Guzerá, 
Tabapuan, Santa Gertudis, Sindi, Gir, 
Simental e Girolando.

As provas de rédea e conforma-
ção já contam com 40 equinos ins-
critos em cada modalidade. Uma 
etapa do Campeonato Brasileiro de 
Paint Horse, com cerca de 80 ani-
mais, está programada.

FOTOS ILUSTRATIVAS

Tradicional cavalgada acontece dia 9

Para o setor de Ovinos e Capri-
nos, a 50a. Edição da mais tradi-
cional feira regional  deve receber 
mais 90 animais que estarão em 
exposição.

Cinco palestras com temas va-
riados, todos voltadas ao agrone-
gócio vão ser ministradas durante o 
período, além de quatro leilões que 
movimentarão criadores e compra-
dores interessados no que há de 
melhor em exposição.

 Segundo os organizadores, a pro-
cura por espaço é enorme, superan-
do as expectativas. Com o sucesso 
imediato da exposição, a coordena-
ção deve dobrar o número de inscri-
tos em uma próxima edição.

No dia 2, domingo, ao meio-
-dia, haverá a Queima do Cordeiro, 
quando o público poderá provar 
cerca de 10 tipos de carne da raça 
mediante a aquisição de ingressos 
diretamente no tatersal da Emapa, 
local do evento. Já a Queima do 
Alho está agendada para ocorrer no 
sábado, 8 de dezembro, a partir do 
meio-dia. No domingo, 9, a tradi-
cional Cavalgada sairá, a partir das 
10 horas, da Avenida Governador 
Mário Covas (em frente ao recinto 
da Emapa) e seguirá em desfile pe-
las vias centrais da cidade.

Parte da estrutura já está sendo 
montada no Parque Fernando Cruz 
Pimentel, recinto que passa por 

obras de adequação para oferecer 
mais segurança e conforto ao pú-
blico presente.

 Na próxima semana será divul-
gada a programação completa da 
parte de exposição com datas e ho-
rários de cada evento.

 
SERVIÇO

A 50a Emapa será realizada en-
tre os dias 1o e 9 de dezembro de 
2018. Haverá shows musicais ao 
vivo, arquibancada com camarotes, 
rodeios de touros e cavalos, mos-
tras de animais de diversas raças, 
praça de alimentação e também 
exposição comercial. A entrada e o 
estacionamento são gratuitos.

Animais da raça Paint Horse estarão presentes Queima do alho acontece no dia 8, a partir do meio-dia

Provas cronometradas estão programadas Eventos com Ovinos e Caprinos estão confirmados Gado Nelore, uma das raças que estará em exposição
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Veículo é equipado com
elevador para acessibilidade

A Secretaria Municipal da Saúde recebeu, 
na última terça, 13, um micro-ônibus zero-qui-
lômetro que será utilizado para o transporte 
de pacientes.

O veículo, com capacidade para transpor-
tar até 32 passageiros, está equipado com ar-
-condicionado, computador de bordo, direção 
hidráulica, poltronas reclináveis e, ainda, está 
preparado com plataforma de elevação hi-
dráulica (elevador) para atender as normas de 
acessibilidade e melhorar a entrada e saída de 
pacientes.

Foram investidos R$ 319.000,00 (trezentos e 
dezenove mil reais) nessa aquisição para mo-
dernizar a frota municipal e favorecer o setor 
de saúde, feita por meio do Pregão Presencial 
122/2018.

SAÚDE

Prefeitura adquire novo 
micro-ônibus para 
transporte de pacientes
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CULTURA

Meta é motivar a produção 
artesanal

Aberta pela Prefeitura em setembro de 1986, a 
Casa de Artes e Artesanato surgiu, na época, gra-
ças ao empenho de um grupo de ativistas culturais, 
sob a liderança da voluntária Floriza Souto Fernan-
des, cujo nome foi merecidamente dado em 2003 
a essa repartição municipal que atualmente reúne 
82 artesãos residentes em Avaré.

“Estamos abertos a receber quem mora aqui 
e faz produtos artesanais”, avisa Adriana Barreto 
Gonçalves, que desde 1999 dirige as atividades da 
casa, instalada no Centro Cultural Esther Pires No-
vaes, na área central da cidade. 

Aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 
e aos sábados, das 9h às 15h. No local, visitantes en-
contram uma variedade de produtos típicos da ci-

Casa de Artes une artistas e
artesãos de Avaré há 32 anos

dade. O atendimento para grupos de turistas é feito 
pelos hotéis com agendamento prévio. 

Periodicamente a Casa de Artes e Artesana-
to promove e oferece diversos cursos ao público, 
como corte e costura, pintura em tela, tecido e 
madeira, decoupagem, crochê, tricô, bordados do 
tempo da vovó, macramê etc. Atualmente estão 
ali ministrando cursos, Waldir Bronson, Therezinha 
Rodrigues e Neuza Ferrari.

Além disso, a sua equipe promove even-
tos que integram o calendário cultural, como 
o Chá dos Artistas (realizado trimestralmente 
para prestigiar quem se dedica às artes), o En-
contro de Artesãos (a cada quatro meses), o 
Encontro de Ceramistas e o Café com Amigos, 
feito para comemorar o aniversário da Casa, 
em setembro.

Para o Natal Espetacular – Outro costume que 
envolve os artesãos e artistas locais é a celebração 

do Natal. Este ano, o artista plástico F. Tegani, a 
exemplo de anos anteriores, está trabalhando vo-
luntariamente na confecção dos personagens do 
presépio em tamanho natural. 

“Agradecemos quem já ajudou e continuamos 
contando com a cooperação da comunidade para 
juntos prepararmos o Natal Espetacular”, destaca 
Vera Lúcia Takeda Clemente, presidente da Casa 
de Artes e Artesanato. No local vem sendo feita a 
coleta de garrafas pet para executar os enfeites ar-
tesanais que vão ornamentar a cidade. A iniciativa 
conta com o apoio das Secretarias de Cultura e de 
Turismo e do Fundo Social de Solidariedade.

Serviço
Casa de Artes e Artesanato “Floriza Souto 

Fernandes”
Rua Rio Grande do Sul, 1793 – Centro
Telefone (14) 3711-2586
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LEIS
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 passes de transporte co-
letivo e fretamento diária de 03 veículos tipo ônibus para viagens 
entre Avaré e Botucatu (UNESP), tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para atender os alunos que se enquadram nas 
instituições de ensino conforme Lei nº2.171 de 06 de fevereiro de 
2018 e a Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.
Empenho(s): 4242, 3575/2018
Valor: R$ 129.019,60
Avaré, 14 de Novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar transporte sanitário de pacientes, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Fornecedor: Viação Lira Ltda
Empenho(s): 446/2018
Valor: R$ 28.789,00
Avaré, 14 de Novembro de 2018

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

DECRETOS

Decreto nº 5.338, de 13 de Novembro de 2018
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que 

especifica e dá providências.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 
de Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constitui-
ção Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lan-
çar no orçamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 
através do Departamento de Contabilidade e Orçamentos da 
municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor 
de R$ 232.907,70 (Duzentos e trinta e dois mil, novecentos e 
sete reais e setenta centavos), para atendimento às despesas 
decorrentes da revitalização do Camping Municipal, conside-
rando ainda alterados o PPAG – Plano Plurianual de Ações de 
Governo 2018/2021 – Lei Municipal nº 2.156 de 07/11/2017  e a 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal nº 2.115 
de 27/06/2017, na conformidade da funcional programática e 
modalidade de aplicação detalhada abaixo:

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta Lei 
serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEI-
RO decorrentes de recursos financeiros não utilizados de exercí-
cios anteriores.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de Novembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Lei nº 2.252, de 13 de Novembro de 2018
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifi-

ca e dá providências.)
                                      
Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 106/2018)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º- Nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de 
Março de 1964 combinado com o artigo 167 § 2º da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar no or-
çamento vigente – Lei Municipal nº 2.168 de 12/12/2017 através do 
Departamento de Contabilidade e Orçamentos da municipalidade, 
um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de R$ 232.907,70 
(Duzentos e trinta e dois mil, novecentos e sete reais e setenta cen-
tavos), para atendimento às despesas decorrentes da revitalização 
do Camping Municipal, considerando ainda alterados o PPAG – 
Plano Plurianual de Ações de Governo 2018/2021 – Lei Municipal 
nº 2.156 de 07/11/2017  e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– Lei Municipal nº 2.115 de 27/06/2017, na conformidade da fun-
cional programática e modalidade de aplicação detalhada abaixo:

SEC. EDUCAÇÃO

 Despachos da Diretora da Emeb “ Dona Anna 
Novaes de Carvalho” – 13/11/2018

A senhora  Maria Isabel Dadário, Diretora da Emeb “Dona Anna 
Novaes de Carvalho” com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, 
expede o  seguinte  Ato Decisório:
Ato Decisório nº 01/2018
ELAINE REGINA CRUZ ORTEGA, RG: 25.176.295-6, professora 
da Educação Básica I,efetiva na Emeb “Dona Anna Novaes de 
Carvalho” da SME, em Avaré, pretende acumular com a função de 
PEB I do QM na Emeb “Professor Flávio Nascimento” em Avaré – 
SME – Região de Avaré.
Decisão: Acúmulo Legal.

Maria Isabel Dadário
Rg: 17.535.163-6

Diretora de  Escola

Artigo 2º - Para cobertura das despesas com a execução desta Lei 
serão utilizados recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEI-
RO decorrentes de recursos financeiros não utilizados de exercí-
cios anteriores.
Artigo 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
terá vigência até 31 de dezembro de 2018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de Novembro de 2018.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 156/18 – PROCESSO N° 433/18
Considerando descrições incorretas dos lotes 17 – 18 e item 03 do 
lote 09, a Senhora OLGA MITIKO HATA, Pregoeira Oficial, no uso 
de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do Edi-
tal nos termos a serem conferidos no site: 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 o dia 04 de dezembro de 
2.018, às 10h30min, para início da sessão. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 08 de novembro de 2018.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
as empresas SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP, DELTA DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL LTDA EPP, SALVI LOPES & CIA LTDA ME e IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACA-
TUBA LTDA – ME, responsáveis pelo registro de preços para 
eventual aquisição de material de limpeza para todas as Unida-
des de Saúde, relativo ao Pregão Eletrônico n° 130/18 – Proces-
so n° 362/18. Homologado em: 14/11/ 2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o disposto no 
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLO-
GA as empresas EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME, NORTH 
MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA – EPP, EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
LTDA, CIRUPAR – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
COS CIRÚRGICOS LTDA – EPP, CIRÚRGICA SÃO FELIPE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, E. C. DOS SANTOS 
COMERCIAL EIRELI EPP, SANIMED PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA – ME e BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP, 
responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de 
instrumentais e equipamentos odontológicos para as EMEB’S, 
ESF’S, UBS’S E CEO, relativo ao Pregão Eletrônico n° 146/18 – 
Processo n° 401/18. Homologado em 09/11/ 2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto n° 4.813/17, e conforme o 
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA as empresas CIRÚRGICA NEVES LTDA EPP, 
AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP, CI-
RÚRGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VE-
TERINÁRIOS LTDA EPP e CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRO-
DUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, responsáveis pelo registro 
de preços para eventual aquisição de equipamentos perma-
nentes para a Unidade de Pronto Atendimento/Pronto Socor-
ro, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 149/18 – Processo nº. 
412/18 – Homologado em: 07/11/2.018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME, 
responsável pelo fornecimento da Ata de Registro de Preços para 
eventual aquisição de retinoscópio para o CER II, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 164/18 – Processo nº. 459/18. Homologado em: 
06/11/2018.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, responsável pelo registro de preços para eventual aqui-
sição de sonda para cateterismo intermitente limpo, relativo ao 
Pregão Eletrônico n° 168/18 – Processo n° 475/18. Homologado 
em 14/11/2.018.
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 175/18 – Processo nº. 505/18

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 175/18 à empresa FUN-
DITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FUNDIDOS LTDA ME, obje-
tivando o registro de preços para aquisição de troféus. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 14 de novembro de 2.018 – Ronaldo 
Souza Villas Boas – Secretário Municipal de Agricultura da Estân-
cia Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 095/18 – Processo nº. 515/18

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa LUIZ CARLOS 
IWAMOTO AVARÉ ME, com valor total de R$ 4.158,30 (Quatro mil, 
cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos), objetivando o for-
necimento de materiais e produtos que serão utilizados no Projeto 
Natal Espetacular para montagem de enfeites natalinos, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 09 de novembro de 2.018 – Joselyr Benedito Costa 
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 130/18 – Processo n° 362//18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA – EPP
Valor global: R$ 548.928,38 (Quinhentos e quarenta e oito mil, no-
vecentos e vinte e oito mil, trinta e oito centavos)
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Valor global: R$ 376.676,50 (Trezentos e setenta e seis mil, seis-
centos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) 
Detentora: SALVI LOPES & CIA LTDA ME
Valor global: R$ R$ 92.519,55 (Noventa e dois mil, quinhentos e 
dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) 
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA LTDA – ME
Valor global: R$ 118.216,69 (Cento e dezoito mil, duzentos e de-
zesseis reais e sessenta e nove centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de 
limpeza para todas as Unidades de Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/11/2.018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 146/18 – Processo n° 401/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME
Valor global: R$ 216.069,00 (Duzentos e dezesseis mil, sessenta 
e nove reais)
Detentora: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS E HOSPITALARES LTDA – EPP
Valor global: R$ 281.676,29 (Duzentos e oitenta e um mil, seiscen-
tos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)
Detentora: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
Valor global: R$ 50.990,24 (Cinquenta mil, novecentos e noventa 
reais e vinte e quatro reais)
Detentora: CIRUPAR – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
COS CIRÚRGICOS LTDA – EPP
Valor global: R$ 25.625,00 (Vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e 
cinco reais)
Detentora: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA EPP
Valor global: R$ 11.760,00 (Onze mil, setecentos e sessenta reais)
Detentora: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
Valor global: R$ 35.590,74 (Trinta e cinco mil, quinhentos e noventa 
reais e setenta e quatro centavos)
Detentora: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
Valor global: R$ 2.843,98 (Dois mil, oitocentos e quarenta e três 
reais e noventa e oito centavos)
Detentora: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP
Valor global: R$ 105.500,00 (Cento e cinco mil, quinhentos reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de instrumentais e 
equipamentos odontológicos para as EMEB’S, ESF’S, UBS’S E CEO
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/11/2.018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 149/18 – Processo nº. 412/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIRÚRGICA NEVES LTDA EPP (Itens 01, 03 e 07)
Valor global: R$ 494.536,48 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)
Detentora: AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP 
(Itens 02, 04, 08, e 09)
Valor global: R$ 107.575,00 (Cento e sete mil, quinhentos e setenta 
e cinco reais)

Detentora: CIRÚRGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALA-
RES E VETERINÁRIOS LTDA EPP (Itens 05 e 11)
Valor global: R$ 25.178,90 (Vinte e cinco mil, cento e setenta e oito 
reais e noventa centavos)
Detentora: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA EPP (Itens 06 e 10)
Valor global: R$ 14.887,77 (Quatorze mil, oitocentos e oitenta e 
sete reais e setenta e sete centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamen-
tos permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento/Pronto 
Socorro
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 07/11/2.018

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 164/18 – Processo nº. 459/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de retinoscópio 
para o CER II.
Valor Global: R$ 3.123,00 (três mil, cento e vinte e três reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 06/11/2018

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 168/18 – Processo n° 475/18
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de sonda para 
cateterismo intermitente limpo
Valor global: R$ 448.778,88 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, 
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/11/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 095/18 – Processo nº. 515/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUIZ CARLOS IWAMOTO AVARÉ ME
Objeto: Aquisição de materiais e produtos que serão utilizados no 
Projeto Natal Espetacular para montagem de enfeites natalinos
Valor Global: R$ 4.158,30 (Quatro mil, cento e cinquenta e oito re-
ais e trinta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 09/11/2.018

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 175/18 – Processo nº. 505/18
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FUNDITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FUNDI-
DOS LTDA ME
Objeto: Registro de preços para aquisição de troféus.
Valor: R$ 28.575,00 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/11/2.018.

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/15 – PROCESSO Nº 436/15 (Con-
trato n° 445/15), fica aditado o valor total de R$ 1.925,00 (Hum mil, 
novecentos e vinte e cinco reais), com a empresa MALUF & TINÓS 
LTDA EPP, o que corresponde a aproximadamente 0,2099% (zero 
vírgula vinte noventa e nove por cento) do total do contrato, o que 
objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de equipamentos multifuncionais de impres-
são, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equi-
pamentos com tecnologia a lazer. Assinatura do Termo de Aditivo: 
13/11/2.018.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 001/17 – PROCESSO N° 260/17 (Contrato n° 391/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa DR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, objetivando 
a contratação de empresa para o fornecimento de materiais, má-
quinas, equipamentos e mão de obra para a execução da reforma 
para adequação à acessibilidade, com prorrogação do prazo até 
12 de dezembro de 2.018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – 
Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 015/16 – PROCESSO N° 364/16 (Contrato n° 109/17), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA, objetivando a contratação 
de empresa responsável pela reforma e ampliação da EMEB Prof. 
Carlos Papa, com prorrogação do prazo até 06 de dezembro de 
2.018. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Munici-
pal da Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/18 – PROCESSO Nº 447/18

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências 
quanto à Publicação da Homologação do Pregão Presencial su-
pracitado, no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré pu-
blicado em 09/11/18 e no Diário Oficial do Estado no dia 10/11/18, 
motivo pelo qual os atos praticados por este setor deverão ser rer-
ratificados.
Onde se lia:
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
“... relativa ao Pregão Eletrônico nº. 150/18 – Processo nº. 447/18 
– Homologado em: 26/10/2.018.
Agora se leia:
“... relativa ao Pregão Presencial nº. 150/18 – Processo nº. 447/18 
– Homologado em: 26/10/2.018.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de novembro de 
2.018.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o lote 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/18 
– PROCESSO Nº. 458/18, objetivando o registro de preços para 
eventual aquisição de móveis para o SAMU e Residência Terapêutica, 
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 29/10/2018. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 131/18 – PROCESSO Nº. 408/18, objetivando a aquisição 
de insulfilm para o Almoxarifado da Saúde, conforme preceitua o 
artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 07/11/2018. Roslindo Wil-
son Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 133/18 – PROCESSO Nº. 426/18, objetivando a contrata-
ção de empresa para prolongamento de rede de energia no Parque 
de Exposições “Dr. Fernando Cruz Pimentel”, conforme preceitua 
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 13/11/2018. Abelardo 
Ferreira Mendes – Secretário Municipal de Serviços.

TERMO DE SUPRESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/15 – PROCESSO Nº 261/15 
(Contrato n° 556/15), fica suprimido o valor de R$ 28.533,76 (vinte 
e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) 
com a empresa COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA, o que corres-
ponde a aproximadamente 3,06% (três vírgula seis por cento) do 
total do contrato, objetivando a contratação de empresa especia-
lizada para a execução da revitalização da Praça Romeu Bretas. 
Assinatura do Termo de Supressão: 13/11/2018.

Aviso de percurso 
de corrida

 
O Departamento Municipal de 
Trânsito avisa ao público que, no 
próximo domingo, 17 de novem-
bro de 2018, será realizada a 4ª 
edição da Corrida UNIFSP Fest 
Run, com percurso de 6 km de 
corrida e 3 km de caminhada, sen-
do o local de largada na Avenida 
Professor Celso Ferreira da Silva, 
nº 1001, Jardim Europa.  Horário 
de largada está previsto para as 
20h e término, às 23h. 
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EDUCAÇÃOSECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE FAZENDA

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS :

01 – AIIM nº. 0103/2018 – Sem cadastro Municipal – M.A.A 
02 – AIIM nº. 0104/2018 – Inscr. Municipal nº. 19.214 – E.J.E.-ME
03 - AIIM nº. 0105/2018 – Inscr. Municipal nº. 6174 -A.F.A
04 – AIIM nº. 0106/2018 – Sem inscrição Municipal – M.A.A.
05 – AIIM nº. 0107/2018 – Inscrição Municipal nº. 6867 – SABESP
06 – AIIM nº. 0108/2018 – Cadastro Municipal nº. 2.011.017-000 – A.M.C.
07 – AIIM nº. 0109/2018 – Cadastro Municipal nº. 4.250.011-000 – L.A.N.

Instituído pelo MEC para oferecer apoio adicional aos professores alfabe-
tizadores, a Secretaria Municipal da Educação encerrou no último dia 31 de 
outubro o programa “Mais Alfabetização”. A iniciativa envolveu também os 
assistentes de Alfabetização nas unidades da Rede Municipal que atendem 
turmas do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I. 

A conclusão dos trabalhos foi feita na sala de reunião da EMEB Dona Anna 
Novaes de  Carvalho, onde houve a chamada avaliação de saída, seguida de 
análises de dados.  

Em 2018, o “Mais Alfabetização” teve duração de seis meses, como previsto 
em lei.  Já para os anos de 2019 e 2020, o programa será desenvolvido em 
oito meses. O trabalho é elaborado pelos assistentes e é voluntário, mas eles 
recebem ajuda de custo para alimentação e transporte, enquanto a unidade 
escolar recebe R$ 15,00 por aluno para utilizar em materiais pedagógicos em-
pregados no processo de alfabetização.

Secretaria encerra
o programa
“Mais Alfabetização”
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