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MOÇÕES, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

8 DE MARÇO DE 2021

MOÇÕES
Moção de Aplausos

Carlos Wagner Januário Garcia e outros
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja consignado em Atas dos nossos trabalhos MOÇÃO DE 
APALUSOS E PARABENIZAÇÕES, aos Policiais Militares do 53º Batalhão 
de Polícia Militar de Avaré, o 1º Tenente Joel Aparecido de Alcântara; Cabo 
Adriano Donizeti Modesto; Cb Mauro Edval da Silva; Cabo Sílvio André Ca-
nhone; Soldado Jekison Patrike de Lima e Soldado Jonatha Zanette Fernan-
des de Freitas, que durante o atendimento de ocorrência policial na cidade 
de Fartura no dia 04 de Janeiro de 2021 por volta das 23:00 horas, onde 
um indivíduo demonstrando grau de ciúmes e depressão, ameaçava sua 
esposa intencionado a explodir sua residência utilizando-se de botijões de 
gás e gasolina. Os citados Policiais Militares, após receberem informações 
da ocorrência via Copom, incontinentes, deslocaram-se ao local dos fatos, 
abnegados que são em “defesa da vida e da integridade física da pessoa 
humana”, efetuaram a incursão na referida edificação no intuito de cessar 
aquela ameaça iminente. No entanto, o agressor num momento extremo de 
desequilíbrio emocional, ateou fogo e causou uma explosão ferindo os Po-
liciais Militares em diferentes níveis de gravidade, ainda assim a equipe foi 
persistente e deteve o acusado nas dependências da residência prenden-
do-o em flagrante. Salientando que o Cabo Adriano Modesto foi mais ferido 
entre seus companheiros e que após longo período de internação no Hospi-
tal de queimados na cidade de Catanduva, encontra-se processo de recupe-
ração em sua residência.  Os Policiais Militares envolvidos nessa ocorrência 
são dignos de reconhecimento pela sociedade e por esse Legislativo que 
reconhece essa digna atuação, pois acima de tudo, esses Policiais Militares 
demonstraram coragem e o compromisso prestado de defender a Sociedade 
“mesmo com o sacrifício da própria vida”. Solicito que essa MOÇÃO seja 
encaminhada ao Senhor Comandante do 53º Batalhão da Polícia Militar de 
Avaré, Major Ricardo Lopes de Souza Salomão para que cientifique e pa-
rabenize os seus subordinados envolvidos nessa ocorrência e que em data 
oportuna os apresente nessa “Casa de Leis” a fim de serem homenageados 
e agraciados com o “Diploma de Honra ao Mérito”.

Moção de Repúdio
Maioria dos Vereadores

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja aprovada por esta Casa de Leis, MOÇÃO DE REPÚ-
DIO ao jornalista MARCELO ODAIR GOMES RIBEIRO (Marcelinho), e para 
a RÁDIO CIDADANIA FM pelas seguintes razões: Os microfones da emisso-
ra têm sido sistematicamente utilizados pelo citado radialista, que tem pro-
grama diário na Rádio Cidadania FM 104.9 Mhz – Avaré/SP, emissora Comu-
nitária, o qual transmite também através da sua página pessoal do Facebook. 
Fato é que, utiliza-se o repudiado de tais canais para criticar injustamente o 
Poder Legislativo em razão de a maioria de seus membros não se alinharem 
com a forma de pensamento e os conceitos políticos do mesmo. Além disso, 
ferindo os mais básicos preceitos jornalísticos, as críticas são feitas sem as 
devidas apurações, somente com afirmações adjetivadas e rotuladas, tal 
como o termo “esses vereadores não fazem nada pela cidade”, “A Câmara 
agora virou o Xou da Xuxa” que acaba por prejudicar a imagem desta Casa 
de Leis como um todo, sem, no entanto, ouvir previamente todas as partes 
envolvidas antes da divulgação de seus comentários, desferindo ofensas 
aos Edis, o que o faz através do programa Cidadania Esporte e Notícias, em 
que expõe de maneira vexatória, a todo momento, os parlamentares desta 
Casa de Leis. O comportamento do repudiado foge a qualquer modelo de 
postura ética, seja para o jornalismo, seja para a programação de uma emis-
sora de rádio que, por sinal, é Comunitária. Seus comentários são eivados de 
deboches e chistes com a imagem e o procedimento dos vereadores desta 
Casa, com comentários ácidos e desrespeitosos, inculcando aos mesmos 
“apelidos”, de maneira vil, perversa e sem qualquer resquício de diplomacia, 
educação e/ou postura de um jornalista que tenha consciência e ciência da 
tênue linha que separa a liberdade de expressão e os padrões éticos e pro-
fissionais. Ora, a mídia, em razão da grande influência que exerce sobre as 
pessoas, é considerada por doutrinadores e pesquisadores, como o quarto 
poder, devido à capacidade de envolver e direcionar a opinião pública. Para 
muitos telespectadores e ouvintes, o que a mídia apresenta é uma verdade 
absoluta, em razão da grande dificuldade de filtragem da informação pela 
maioria da população. E é isso o que vem ocorrendo sistemática e diaria-
mente no programa retro citado pelo repudiado, que não economiza insultos 
aos parlamentares e julgamento acerca da postura, de suas proposituras, 
palavra livre e até mesmo, em alguns casos à indumentária dos mesmos, em 
um tom jocoso e debochado perene!  Não se desconhece o direito à liberda-
de de expressão, mas nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites 
na lei, pois, ao tecer tais comentários maldosos sobre os vereadores de Ava-
ré, diariamente, utiliza-se de críticas contundentes, palavras e termos ácidos 
e por que não dizer ofensivos, os quais por vezes conotam a incitação da 
população contra os Edis, em total desrespeito à democracia, demonstrando 
não respeitar a opinião e tampouco o posicionamento político dos vereado-
res os quais não comungam dos seus pensamentos e pontos de vista políti-
co-partidários e ideológicos. Nesse diapasão, promove, então, o repudiado, 
durante seu programa, um verdadeiro tribunal em que ele mesmo processa, 

julga e condena aqueles cujo pensamento e posicionamento político não co-
adunam com os seus, literalmente aos berros no microfone, em uma de-
monstração de ódio, tentando, a todo momento descredenciar e desacreditar 
os mesmos com argumentos vis, paupérrimos e sem qualquer fundamenta-
ção em seus comentários, totalmente nulos de argumentos plausíveis, prin-
cipalmente no tocante ao processo legislativo, com total ausência de base 
jurídica, conjecturando, na grande maioria das vezes, com opiniões avessas 
ao que determina a lei. Tal postura sem limites nos comentários, debochada 
e deselegante, salvo melhor juízo, NÃO é jornalismo, pois o verdadeiro jorna-
lista prima em seguir os padrões éticos e profissionais que o dever de ofício 
o exige, como agem os demais órgãos de imprensa, tanto locais quanto na-
cionais, mas, no entanto, o mesmo foge à qualquer postura ética e de um 
profissional, tendo se interessado apenas em macular a imagem do Legisla-
tivo, utilizando-se da prática do sensacionalismo através do comportamento 
incisivo com comentários e opiniões que visam colocar os parlamentares 
desta Câmara em situação vexatória, tocando até músicas com tom de de-
boche, incitando os comentários dos ouvintes, posto que faz a transmissão 
ao vivo pelo Facebook, fazendo alusão pejorativa ao tema noticiado. A mídia, 
ao selecionar os fatos, seleciona também quais informações e pessoas se-
rão importantes em relação ao fato, explicando e interpretando a “realidade”. 
Bertrand traz que “inegavelmente, a mídia determina a ordem do dia da so-
ciedade: ela não pode ditar às pessoas O QUE pensar, mas decide NO QUE 
elas vão pensar”.  E tal comportamento é latente durante o citado programa 
do repudiado que, além de desviar-se do caminho do bom jornalismo e da 
ética, o faz nas ondas de uma Rádio Comunitária, que tem por preceito e 
previsão legal de ser única e exclusivamente para fins de educação, cultura 
e utilidade pública, conforme a Lei nº 9.612/1998, que em seu artigo 3º : Art. 
3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o atendimento 
à comunidade beneficiada, com vistas a:I - dar oportunidade à difusão de 
ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; II - 
oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando 
o lazer, a cultura e o convívio social; III - prestar serviços de utilidade pública, 
integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário; IV - con-
tribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalis-
tas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente. Bem 
como tem por finalidade a Rádio Comunitária, ainda, princípios os quais pre-
zam pela ética e cidadania, conforme reza o artigo 4º da citada lei: Art. 4º As 
emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária atenderão, em sua pro-
gramação, aos seguintes      princípios: I - preferência a finalidades educati-
vas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento ge-
ral da comunidade; II - promoção das atividades artísticas e jornalísticas na 
comunidade e da integração dos membros da comunidade atendida; III - res-
peito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a inte-
gração dos membros da comunidade atendida; IV - não discriminação de 
raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções político-ideológico-par-
tidárias e condição social nas relações comunitárias. E essas não são as 
únicas possíveis infrações à Lei das Rádio Comunitárias, posto que o repu-
diado a todo momento utiliza-se de um acirrado proselitismo político em seus 
comentários, contrariando sistematicamente o parágrafo 1º do mesmo artigo 
4º. O que não causa espanto a estes parlamentares, e corrobora com a linha 
esquerdista e postura política dos dirigentes da rádio, posto que a emissora 
Comunitária em questão, tem como sócio/presidente, o Sr. Rodrigo Américo 
Pereira Paixão, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e candidato pela 
sigla nas últimas eleições municipais de 2020, conforme pesquisa realizada 
no site da Receita Federal e Divulgacand, da Justiça Eleitoral (documentos 
anexos). E a referida postura debochada, ácida, desrespeitosa e degradante 
do repudiado não se dá somente durante o programa radiofônico citado, mas 
também durante as lives que promove toda segunda-feira no horário das 
sessões camarárias, em que, através da Rede Social Facebook tem o mes-
mo comportamento, sendo até mais contundente, referindo-se, aos parla-
mentares, principalmente às mulheres, em tom jocoso, depreciativo, desele-
gante e inaceitável à boa educação, ética e respeito que todo cidadão deve 
ter pelo outro, independentemente de sua posição social, cor, raça e político-
-partidária.  Assim, esta moção serve como manifestação do parlamento lo-
cal que REPUDIA tais atitudes. Após aprovação que sejam enviadas cópias 
desta moção de repúdio: 1)Ao semanário local para publicação;  2)À Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo; 3)À Câmara Federal dos Deputa-
dos; 4)Ao Senado Federal; 5)A toda imprensa de Avaré; 6)Ao repudiado; 7)
Às Câmaras Municipais de: Cerqueira César; Águas de Santa Bárbara; Ia-
ras; Manduri; Piraju; Sarutaiá; Fartura; Timburi; Tejupá; Taquarituba; Itai; 
Arandu; Paranapanema; São Paulo;  8)À ABIN – Associação Brasileira de 
Imprensa; 9)Ao Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo; 10) À 
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações; 11)Ao SERTESP – Sin-
dicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo; 12)À 
Rádio Cidadania FM/Avaré; 13) Ao Facebook.

INDICAÇÕES
Roberto Araujo- Vice-Presidente

-para que através do setor competente providencie a reforma do ponto de 
ônibus instalado na entrada do “Balneário Costa Azul”, uma vez que o citado 
ponto de ônibus necessita ser reformado para abrigar das intempéries os 
usuários do transporte público urbano, conforme matéria veiculada no Jornal 
A Comarca – Edição nº 1.364, de 26/02 a 04/03/2021, cujo exemplar segue 
em anexo para ilustrar esta propositura.
-para que através da Secretaria do Meio Ambiente, providencie a poda de 
uma árvore de grande porte existente na Rua Dos Pintassilgos, defronte ao 
número 64 – Bairro: “Bem-Te-Vi”, a qual está oferecendo riscos aos morado-
res do entorno e as pessoas que transitam por aquele local, devido a queda 
constante de enormes galhos.

Ana Paula Tibúrcio de Godoy- 1a Secretária
-para que disponibilize uma nova casa para o conselho tutelar, pois a casa que 
atualmente o conselho tutelar está atendendo está em péssimas condições.
-para que através do departamento competente providencie a troca das lâm-
padas
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-por meio do setor competente, para que instale uma academia ao ar livre no 
Bairro Alto ao lado da área coberta em frente ao Posto de Saúde do Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que realize aquisição de imunizantes a 
COVID-19, com a finalidade de que se promova a cobertura vacinal da popu-
lação do Município da Estância Turística de Avaré. Considerando a decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) consoante a liberação para que Esta-
dos e Municípios tenham autonomia para comprar e fornecer à população 
vacinas, contra COVID-19; Considerando que, segundo o Ministro e relator 
Ricardo Lewandowski, todos os entes da Federação devem combater a pan-
demia, adotando quaisquer medidas que mostrem necessárias para salvar 
vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela 
nova moléstia e suas variantes.
-por meio do setor competente, para que em acordo a legislação vigente no-
tifique o proprietário do terreno localizado na Rua Gilberto Filguerias/Bairro 
Alto da Colina ao lado do número 1414, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no bueiro localizado 
na Avenida Gilberto Filgueiras em frente do Treinamento Físico Funcional.
-por meio do setor competente, para que providencie a substituição da lâm-
pada queimada na Avenida Domingos Cruz/Bairro Santa Mônica em frente 
ao número 171.
-por meio do setor competente, para que viabilize instalação de brinquedos 
adaptados em espaços públicos de lazer do Município.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção dos entulhos 
depositados indevidamente no passeio público da Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência 
fiscalização nas ruas da nossa cidade no período diurno e noturno.
-por meio do setor competente, para que celebre convênio com o Governo 
Estadual para implantação do Projeto “100% Esportes para todos” no Muni-
cípio. Considerando que, a prática de esportes é de grande importância para 
o desenvolvimento integral do ser humano; No âmbito individual destaca-se 
o combate as doenças cardiovasculares, fortalecimento dos ossos, aumento 
da auto-estima, da capacidade cognitiva e prevenção de inúmeras doenças. 
Considerando que, a freqüente prática de atividades esportivas possui um 
papel fundamental na formação de crianças e adolescentes, incutindo valo-
res como trabalho em equipe, a importância do respeito às regras e também 
possibilita experiências individuais e coletivas de aprendizagem. Sendo as-
sim, investir em esportes é estimular os jovens para a prática da cidadania e 
uma forma de exercer a inclusão social.
-por meio do setor competente,  para que realize pulverização de solução 
de hipoclorito de sódio no Pronto Socorro, Santa Casa, Posto de Saúde da 
Rua Acre, ambulatório da COVID-19 e das ruas próximas dessas Unidade de 
Saúde de maior contágio, aonde são atendidos os pacientes com COVID-19.
-por meio do setor competente, para que realize manutenção em todas as 
quadras esportivas do Município.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de instalar 
radares fotográficos nos locais mais críticos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal 
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 23 de maio/
Bairro Vila Aires em frente ao número 44, para que realize limpeza e manu-
tenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Amad Hassun/
Bairro Alto da Colina II ao lado do número 160, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Brasil Toschi/Bairro Alto 
da Colina II ao Aldo do número 326, para que realize limpeza e manutenção 
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo a legislação vigente 
notifique o proprietário do terreno existente na Rua da Colina/Bairro Colina 
Verde em frente ao número 568, para que realize a manutenção e limpeza 
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 332/1995, notifique o proprietário do terreno existente na Rua Luiz 
Bruno/Bairro Colina II em frente ao número 205, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente 
notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Luiz Bruno/Vila Aires 
ao lado do número 115, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza do passeio público 
da Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto em frente ao número 773.
-por meio do setor competente, para que providencie a limpeza do passeio 
público da Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto em frente ao número 1029, pois 
calçada com mato inviabiliza a acessibilidade.
-por meio do setor competente, para que em caráter de urgência viabilize 
um trabalho junto à população conscientizando sobre a Valorização da Vida 
e prevenção ao Suicídio através de fóruns, debates, palestras e seminários 
com a ajuda do CVV – Centro de Valorização da Vida.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente seja instalado redutor de velocidade (lombada) defronte à Escola 
Infantil “Pintando o Sete“ no cruzamento da Rua Paraíba com a Rua Rio de 
Janeiro.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente providencie a instalação de um redutor de velocidade do tipo 
“lombada” na Rua Paulo Contrucci, altura do n’ 401 na entrada de acesso 
ao Jardim Califórnia.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente seja providenciada vistoria em um imóvel (terreno).

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente providencie instalação de faixas de pedestres no cruzamento da Rua 
Minas Gerais com a Rua Nove de Julho.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente, providencie a instalação de aproximadamente 15 metros de calha 
no ginásio Tico do Manolo.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente seja providenciada a manutenção de uma estrada na altura do km 
7,05 da Estrada da Ponte Alta entre a Chácara Recanto do Sol e a Escola 
Evani Battochio Casolato que encontra-se esburacada.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente providencie o devido reparo defronte a residência situada á Avenida 
Maria José Pinheiro Machado nº 162.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor 
competente proceda manutenção/conserto do telefone da Clínica Veterinária 
Municipal situada no Bairro Paraíso.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do órgão competente (secretaria de obras e serviços) faça 
a limpeza e capinagem em toda extensão da Av: Mario Covas no Bairro: Jar-
dim Paineiras. O local citado acima é uma via pública e está com mato muito 
alto nas margens e nos canteiros. Os moradores reivindicam a este vereador 
providencias sobre o local. 
-peço para que através do órgão competente seja analisada a possibilidade 
de fazer a instalação de uma placa de PARE na Rua Bastilho Ovídio Tardivo 
esquina com a Rua Ernesto Vendramine. No local vi a necessidade de fazer 
também a pintura do (PARE) essa sinalização e primordial, no local citado 
acima já aconteceu vários acidentes, pois está muito perigoso sem a sina-
lização devida. Os moradores e comerciantes reivindicam a este vereador 
providencias sobre o local. 

Magno Greguer
-por meio do setor competente, para que realize a ampliação e reforma do 
velório municipal do Bairro Barra Grande. Justifica-se a propositura, muitas 
das vezes o corpo  é velado ao ar livre, pois o espaço físico não atende a 
demanda, trazendo desconforto para os familiares e convidados.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA YULE DA SILVA OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor APARECIDO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora NILCE GUERRA DE AGUIAR ZINK.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
-que seja oficiado ao COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito para 
que envie a esta Casa de Leis se existe algum levantamento que indique 
quais cruzamentos acontecem mais acidentes na cidade, para que seja rea-
lizado um estudo de direção defensiva nos locais.
-que seja oficiado a Sra. Poliana Gomez Brasil, presidente do Conselho Mu-
nicipal de Cultura, para que envie a esta Casa de Leis, as atas do Conselho 
Municipal de Cultura do ano de 2020, que trataram com os artistas sobre a 
Lei Aldir Blanc.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré, Joselyr Benedito Costa Silvestre, por meio do setor competente, para 
aumente a fiscalização das empresas de telefonia e internet na implemen-
tação de cabeamento na cidade, já que muitos desses cabos estão abaixo 
do exigido por lei e até mesmo causando problemas como na passagem de 
veículos de grande altura como caminhões.
-que seja oficiado a Sra. Secretária de Cultura, Isabel Cardoso que compa-
reça a esta Casa de Leis, em data a ser agendada, para esclarecimentos 
sobre a Lei Aldir Blanc, já que existem várias matérias sobre o assunto e 
questionamentos dos artistas avareenses.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que, através da Secretaria Municipal da Saúde responda a esta Casa 
de Leis se existe previsão para a vacinação contra a Covid 19 dos moradores 
de rua de nossa cidade, demais pessoas em situação de vulnerabilidade 
e profissionais dos estabelecimentos de acolhimento destas pessoas. Re-
queiro ainda, em caso de resposta negativa, que sejam, então, inclusas tais 
pessoas no calendário de vacinação.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora JULIANNE PEREIRA VOCÊ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JAIR VICENTE RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MAURO DE ALMEIDA PORTES.
-seja oficiado à CPFL/Santa Cruz para que providencie em caráter de UR-
GÊNCIA a poda de uma arvore de grande porte existente na Rua Dos Pintas-
silgos, defronte ao número 64 – Bairro: “Bem-Te-Vi”, a qual está oferecendo 
riscos aos moradores do entorno e as pessoas que transitam por aquele 
local, devido à queda constante de enormes galhos.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JULIO BATISTA FILHO.

Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária
-que seja oficiado à Prefeitura Municipal de Avaré e à Sabesp – Cia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo para que responda a esta Casa 
de Leis qual a razão do intenso odor na região norte da cidade e adjacências 
proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto do município. Requeiro 
ainda, seja informado também se já foram tomadas ou se há planejamento 
de providências para sanar tal situação, posto que causa tremendo descon-
forto aos moradores da citada região.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do 
setor competente, para que informe a esta Casa de Leis sobre a compra de 
vacinas contra a COVID-19; Considerando que a Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP) começou a articular um consórcio para que os Municípios fechem 
acordos para compra de vacinas contra COVID-19. O Presidente da Orga-
nização afirmou que 100 prefeitos aderiram a esse Projeto; A Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré aderiu a esse Projeto?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da Saúde, para que informe a esta Casa de Leis sobre o trabalho dos 
Agentes Comunitários da Saúde em todos os bairros de nossa cidade em 
relação à Pandemia COVID-19: Que trabalho os Agentes Comunitários de 
Saúde estão realizando em relação às orientações domiciliares das pessoas 
idosas sobre a COVID-19? Como estão sendo distribuídos os ACS nos bair-
ros para orientar os moradores sobre os cuidados, prevenção, aglomeração, 
isolamento social, uso adequado de máscaras, utilização de álcool em gel e 
todos os cuidados necessários em relação à Pandemia COVID-19, de abril 
de 2020 até os dias de hoje? Foi realizado mapeamento pelos Agentes Co-
munitários da Saúde das pessoas por bairro com sintoma de COVID-19? 
Que providências estão sendo tomadas em relação aos moradores suspei-
tos? Solicito relação dos pacientes em isolamento domiciliar por suspeita ou 
por estarem com COVID-19 e como estão sendo monitorados pelos Agentes 
Comunitários nos Bairros?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente, para que informe a esta Casa de Leis sobre: Quais 
medidas estão sendo tomadas em relação ao descarte irregular de entulhos 
e inservíveis na Estrada que liga o Bairro Ipiranga ao Bairro Vera Cruz, con-
forme podemos observar na foto que segue em anexo?  Quais as ações que 
podem atenuar o descarte incorreto de resíduos em nosso Município? Consi-
derando que, o descarte irregular de entulhos e inservíveis causando danos 
ao Meio Ambiente poluindo nossas reservas naturais, além de ser crime am-
biental; Considerando também, uma forma de acabar com esses descartes 
seria disponibilizar ECOPONTOS com amplo trabalho de divulgação através 
de entulhos e inservíveis de forma correta para toda população avareense 
em benefício do Meio Ambiente, da saúde e do bem estar de todos.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que 
envie a esta Casa de Leis informações de relação dos imóveis alugados 
no Município: 1.Quantos imóveis estão alugados pela Municipalidade? 2. 
Quais os imóveis alugados e qual a finalidade? 3. Qual o valor gas-
to por mês pela locação de cada imóvel? 4. Número de contrato, tempo de 
locação e número do processo administrativo? 5. Discriminar o endereço de 
cada imóvel, a que se destina, bem como o período pelo qual foi alugado?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e CETESB – Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo, para que informe a esta Casa 
de Leis, sobre os riscos que a redução do nível do reservatório de água da 
Represa Jurumirim da região da Estância Turística de Avaré poderá causar 
ao Meio Ambiente? Solicito relatório indicando os riscos ao Meio Ambiente 
causados em razão do baixo nível das águas da represa Jurumirim.  Quais 
as ações que poderão ser executadas para sanar a redução do nível do 
reservatório de água da Represa Jurumirim? Considerando que, a Represa 
Jurumirim está sendo drasticamente castigada pelo baixo nível das águas 
afetando a Economia, o Meio Ambiente e o Turismo de nossa cidade. Muní-
cipes, turistas de toda região estão preocupados com o nível do reservatório 
e solicitam medidas urgentes para a solução do problema.

Hidalgo André de Freitas
-Para que seja oficiado a Sra. POLIANA GOMEZ BRASIL, Presidente do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais, para que COMPAREÇA  pessoal-
mente a essa Casa de Leis na próxima sessão a fim de esclarecer os fatos 
em relação as valores destinados pela Lei Aldir Blanc.
-Tendo em vista as matérias veiculadas junto a imprensa local onde relatam 
supostas irregularidades em relação ao PAGAMENTO DE GRATIFAÇÕES 
a funcionários Comissionados e também quanto a REVOGAÇÃO DE PRO-
CESSO SELETIVO para contratação de estagiários, ESCLARECIMENTOS, 
cópias de documentos, portarias e justificativas.

Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre e CCR SP VIAS Concessionária responsável pela rodovia SP 255. Para 
que a mesma analise qual a possibilidade de fazer a mudança de uma placa 
localizada nas margens da rodovia SP 255 km 246 + 500 metros. Pois a mes-
ma está dificultando a visibilidade dos motoristas que fazem a travessia da 
rodovia citadas acima causando até mesmo risco de acidentes para a saída 
do acostamento para a pista de rolamento, pois ali não tem a visibilidade ne-
cessária para que haja segurança para os motoristas. Quando feito requeri-
mento de número 56/2021 sobre esse assunto para o D.E.R. (Departamento 
de Estradas e Rodagens) obtivemos a resposta que era de responsabilidade 
da Concessionária CCR SP VIAS.
-seja oficiado o órgão competente (Secretaria de Obras e Serviços), para 
que providencie a adequação da entrada do distrito industrial na Av. João 
Silvestre, Bairro Distrito Industrial. Pois vem causando insatisfação dos mo-
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radores e pessoas que utilizam dessa via como proprietários, fornecedores 
e funcionários que trabalham nas dependências do mesmo. Peço para que 
o órgão competente vá até o local, analise e nos dê uma solução adequada 
para essa situação. (fotos)
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor DOURIVAL GUERRA FILHO, ocorrido em Avaré SP, 
no dia 05 de março de 2021, fato este que causou grande consternação pe-
rante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, 
pertencente que era à família aqui radicada.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, votos de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora DOMINGAS DUARTE SELMINE, ocorrido em Avaré 
SP, no dia 05 de março de 2021, fato este que causou grande consternação 
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquis-
ta, pertencente que era à família aqui radicada.

Luiz Cláudio da Costa
-que seja oficiado o EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ para que estude a viabilidade da ins-
talação de uma USINA DE OXIGÊNIO em nosso Município, tendo em vista, 
que, o oxigênio utilizado nos hospitais não pode ser retirado diretamente da 
atmosfera. Ele precisa ser separado de outros gases, como o nitrogênio, 
e deve ser comprimido em cilindros, a uma pressão ideal. Sabemos que 
a produção de oxigênio medicinal segue técnicas específicas para que, ao 
final, o gás esteja em condições de uso hospitalar. O oxigênio produzido em 
uma usina é apropriado para uso em enfermarias, apartamentos, pronto-so-
corros, UTI’s e centros cirúrgicos. O município de Itararé com cerca de 50 mil 
habitantes já consta com a instalação de um modelo de Usina, tornando au-
to-suficiente na produção do Oxigênio. Considerando, os números positivos 
apresentado naquele Município com a implantação do sistema, bem como, a 
economia para com os cofres públicos com esse Benefício! Requeiro, ainda, 
se possível Vossa Excelência designe por meio do setor competente, um 
representante para que realize uma visita in loco naquele Municipalidade, 
objetivando o conhecimento desse excelente sistema, e se necessário com 
acompanhamento desse Vereador, para que faça um estudo objetivando a 
instalação desse importante sistema, pois estudos preliminares apresenta-
dos por Engenheiros Técnicos, dão conta que a economia significativa com 
esse benefício, além do avanço no que diz respeito a sustentabilidade.
-que seja oficiado o EXCELETÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, para que analise em regi-
me de urgência, a possibilidade de adiar a data do vencimento do IPTU 
– Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbano do Município, com 
a prorrogação do vencimento do mês de Março de 2021, para o mês 
de Abril de 2021. Considerando que, a data do vencimento da primeira 
parcela está prevista para o dia 10.03.2021; Considerando que, o ven-
cimento para pagamento da parcela semestral está prevista para o dia 
10.03.2021; Considerando que, em decorrência da pandemia Covid-19 
os contribuintes estão com enormes dificuldades em honrar com o res-
pectivo tributo no prazo estipulado nos carnês, em razão das constan-
tes instabilidades que diz respeito ao fechamento e abertura do comér-
cio local, as quais, estão afetando de sobremaneira a sobrevivência 
dos comerciantes, lojistas, empreendedores de diversos seguimentos 
comerciais, sendo que, uma enorme parcela desses empresários e 
contribuintes tem o ônus da locação dos imóveis, os quais, por muitas 
das vezes altíssimos. Além, de terem de arcar com os enormes encar-
gos e despesas decorrentes do início do ano. A pandemia Covid-19, 
afetou a população no modo geral, portanto, a imediata prorrogação 
da data do vencimento do referido tributo para uma data não inferior a 
30 (trinta) dias, é medida de extrema importância. Caso Vossa Exce-
lência, assim não entenda, que seja prorrogado os vencimentos das 
parcelas mensais e semestrais com data prevista para o último dia do 
mês, com inicio no dia 31.03.2021, e as demais com vencimentos para 
o último dia de cada mês. Portanto, essa medida além de louvável, 
com essa atitude Vossa Excelência atende um interesse público de 
grande relevância, servindo para que os contribuintes possam reali-
nhar seus compromissos e honrar com o pagamento do tributo em dia, 
sem incidências de multas, juros, evitando assim uma possível inadim-
plência nesses momentos tão difíceis.

Magno Greguer
-que seja oficiado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que provi-
dencie o corte da árvore, existente na rua Silvio Pepe Filho, 740, Bairro Vila 
Jussara Maria, pelo fato de suas raízes estarem destruindo toda calçada, 
avançando muito rapidamente nos arredores, inclusive no quintal e garagem 
do imóvel, sendo que as rachaduras já estão atingindo a casa, no qual se 
faz urgente. 
-que seja oficiado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que 
providencie o corte da árvore de grande porte, existentes na rua Distri-
to Federal, 1138, Bairro Centro, sendo que seus galhos estão enormes 
podendo trazer prejuízos aos moradores, atingiram a fiação da rede de 
alta tensão de energia elétrica, podendo ocasionar curto circuito de alta 
tensão, motivo pelo qual, se faz urgente. Problema solicitado a CPFL, 
alegando esta ser de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.
-que seja oficiado ao senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Ale-
xandre Nigro, o porquê da demora da reforma do posto de saúde do Bairro 
Barra Grande, se tem data para o início da reforma? Qual estágio se encon-
tra? De acordo com o secretário da saúde a responsabilidade da reforma 
cabe ao senhor secretário Alexandre Nigro.

Marcelo José Ortega
-Encaminhe a essa Casa Legislativa ofício, despacho, decisão ou qualquer 
outro documento do Ministério Público ou da Justiça de Avaré determinando 
a manutenção das aulas presenciais na rede municipal de ensino.
-Envie a essa Casa Legislativa a relação de todos os conselhos municipais 
constituídos em Avaré.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 03/2021 – Processo 03/2021, 
para a empresa J. A. DUARTE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
n.º 50.830.587/0001-34, com sede na Rua Santos Dumont, nº 2047 
– Brabância – Avaré/SP, no valor global estimado de R$ 12.303,90 
(doze mil, trezentos e três reais e noventa centavos), a serem pagos 
mensalmente de acordo com o efetivo fornecimento, objetivando o for-
necimento de material de consumo para utilização na copa da Câmara 
de Vereadores de Estância Turística de Avaré. 
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão em-
penhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.30.21-09.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 10 de 
março de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 04/2021
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré. 
Contratada: J. A. DUARTE & CIA LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
consumo para utilização na copa da Câmara de Vereadores da Es-
tância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2021.
Valor Estimado: R$ 12.303,90 (doze mil, trezentos e três reais e 
noventa centavos).
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
Referente: Processo nº 03/2021 – Dispensa de Licitação 03/2021.
Data do ajuste: 10 de março de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

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 08/032021, 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 Decreto Legislativo nº 01/2021
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega e outros
Institui a "MEDALHA RUI BARBOSA", e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 46/2021
Autoria: Ver. Adalgisa Lopes Ward
Institui no Calendário Oficial da Estancia Turísticas de Avaré a Se-
mana Municipal da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Projeto de Lei nº 47/2021
Autoria: Ver. Carlos Wagner Januário Garcia
Dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal da Estancia 
Turística de Avaré disponibilizar a entrega de medicamentos, nos 
domicílios das pessoas que fazem uso continuo, como os diabéti-
cos, hipertensos, os acamados, idosos, pessoas com deficiências 
ou mobilidade reduzida e adota outras providências.

Projeto de Lei nº 48/2021
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega
Institui multa para prática de fraude à ordem de preferência de imu-
nização contra o Corona vírus e outras campanhas de vacinação no 
Município da Estância Turística de Avaré, e adota outras providências.

Projeto de Lei nº 49/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$858.030,22 - FUMBOAR).

Projeto de Lei Complementar nº 50/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do anexo IV E - Tabela de Vencimentos - Lei Com-
plementar nº 126, de 02 de junho de 2010, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 51/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração do Anexo III - Quadro de Pessoal - Cargos 
em Comissão - Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010, 
e dá outras providências.

EXTRATO DE EDITAL 

Processo nº 19/2020 - Pregão Presencial nº 07/2020
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/04/2021, às 9h30min.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber 
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) 
do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empre-
sa especializada para ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CAR-
TÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS) DE VALE ALIMENTAÇÃO 
para os servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística 
de Avaré, conforme especificações do edital, que poderá ser aces-
sado através do  site: camaraavare.sp.gov.br/licitações e também 
estará disponível na Sede do Poder Legislativo. 
INFORMAÇÕES: Câmara de Vereadores da Estância Turística de 
Avaré, Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Alto da Colina - Avaré – SP. 
Fone: (14) 3711.3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara 
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INEDITORIAIS

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMTUR 
09 DE MARÇO DE 2021.

As quatorze horas do dia 09 de Março de 2021, na Secretaria Mu-
nicipal de Turismo em sistema on-line via whatsapp, reuniram-se 
os membros do COMTUR e convidados. Em seguida o Presidente 
iniciou a reunião com a leitura da pauta, conforme edital de convo-
cação em Semanário Oficial de Avaré. Em ato contínuo o Presiden-
te explanou sobre as solicitações de aquisição das necessidades 
da Secretaria Municipal de Turismo de 02 (dois) tratores, sendo 01 
(um) para uso do Camping Municipal e Costa Azul e 01 (um) para o 
Horto Florestal, em seguida a presidente encaminhou para a vota-
ção e foi aprovado por unanimidade.
 Nada mais a declarar foi encerrada a reunião às quatorze horas 
e vinte e cinco minutos, a qual será assinada pela Sra. Presidente 
Vilma Zanluchi. 
 

Vilma Zanluchi
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

COMTUR

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO COMTUR/ 2021.
MARÇO/2021  -  DIA 09
ABRIL /2021  - DIA 07
MAIO/2021  - DIA 05
JUNHO/2021 – DIA 09
JULHO/2021 – DIA 07
AGOSTO/2021 – DIA 04
SETEMBRO/2021 – DIA 09
OUTUBRO/2021 – DIA 06
NOVEMBRO/2021 – DIA 10
DEZEMBRO/2021 – DIA 02 
Avaré, 09 de Março de 2021.

Vilma Zanluchi
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

COMTUR

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

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

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e Suplentes do poder público indicados pe-
los secretários, conforme Oficio nº 001/2021 –CMDCA e os Titu-
lares e Suplentes da sociedade civil, eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 10 de março último, para a Reunião Or-
dinária que ocorrerá no dia 18 de março às 14:00 h, via online atra-
vés da plataforma Google Meet, através da Sala de Reunião dos 
Conselhos Municipais, sito a Rua Ceará, n.º 1.393, Centro –  Avaré.
Pauta:
1. Leitura da Ata Anterior;
1. Eleição da diretoria (presidente, vice presidente e secretário ge-
ral) –  posse dos membros do CMDCA para o biênio 2021-23;
2. Outros assuntos: 
Contamos com a presença de todos. No caso de imprevistos, fa-
vor comunicar por escrito com antecedência no e-mail: (cmdca@
avare.sp.gov.br).
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 11 de março de 2021
.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

Gestão 2019-21



EDIÇÃO 1.005 | AVARÉ, 12 DE MARÇO DE 20216

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
nomeação/posse/exercício
PROCESSO/EXPEDIENTE 050/2021

Edital de Convocação :002/2021 
Interessado : CLAUDINEI DA CRUZ
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/
expediente 050/2021, verificamos, que o requerente não poderá 
atender, na íntegra às exigências contidas no Edital regulamenta-
dor do certame. ( CP 006/2016)
Considerando  Lei Complementar nº 141/2011 e Portaria GM/MS 
2048/2012
Considerando que o candidato não possui habilitação profissional 
exigida para ocupar o emprego de Condutor Socorrista-SAMU,
Indefiro a nomeação/posse/exercício, smj, face óbice as regras do 
Edital do Concurso Publico 006/2016, da Prefeitura do Município 
da Estância Turística de Avaré, em conformidade com as disposi-
ções previstas na Lei Complementar nº 141/2011 e Portaria GM/
MS 2048/2012
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Estância Turística de Avaré, 11 de Março de 2021.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Doses são disponibilizadas 
na Emapa e nas unidades de 
saúde dos bairros Vera Cruz 
e Santa Elizabeth

A partir de segunda-feira, 15, a vacinação contra 
a Covid-19 será ampliada para pessoas com 75 e 
76 anos. A Secretaria Municipal da Saúde informa 

Vacinação de idosos
a partir de 75 anos
começa na segunda-feira, 15

que não haverá vacinação no sábado, 13. 
A imunização é disponibilizada na modalida-

de drive-thru no Parque de Exposições (Emapa) 
e na unidade de saúde localizada no Bairro Vera 
Cruz (Avenida Dona Carmem Dias Faria, s/n). O 
horário de atendimento é das 8 às 11 e das 13 
às 16 horas. 

Já a unidade Dr. João Carvalho (Santa Elizabeth) 
vai receber o público-alvo e também profissionais 
da saúde para a segunda dose das 13 às 16 ho-

ras. O endereço é Rua Saul Bertolacine, s/n, Parque 
Santa Elizabeth I. 

Balanço 
De acordo com o Vacinômetro do Governo de 

São Paulo, 6407 pessoas de Avaré já haviam recebi-
do a primeira dose até a manhã de sexta-feira, 12. 

Outros 2585 munícipes foram imunizados com 
a segunda dose contra a Covid-19, totalizando 
8992 vacinados na estância turística. 

 

O Ambulatório de Síndrome Respiratória vai funcionar em novo endereço a partir de 
segunda-feira, 15 de março. 

O órgão foi criado no ano passado pela Secretaria Municipal da Saúde para atender 
exclusivamente pessoas com sintomas de Covid-19. 

       O atendimento ao público agora será na Rua Santos Dumont, nº 1923, na Brabân-
cia. Com a mudança, o serviço não vai mais funcionar no Centro de Saúde I, conhecido 
popularmente como Postão da Rua Acre. 

 

 

Ambulatório de Síndrome 
Respiratória vai atender em 
novo endereço  
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OPORTUNIDADE

Avaré tem 90 vagas 
temporárias; são mais de 
200 na região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) continua com inscrições abertas para pro-
cessos seletivos que somam 204.307 vagas tempo-
rárias destinadas à organização e coleta do Censo 
Demográfico 2021. 

São oferecidas 181.898 vagas para Recenseador, 
16.959 para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 
5.450 para Agente Censitário Municipal (ACM) em 
5.297 municípios do país.

Avaré conta com 1 vaga para Agente Censitário 
Municipal, 8 vagas Agente Censitário Superior e 81 
vagas para Recenseador. Além disso, são 237 vagas 
na região da agência do IBGE localizada na estân-
cia turística. 

Inscrições 
As inscrições para Agente Censitário Municipal 

e Supervisor seguem até 15 de março pelo site ht-
tps://www.cebraspe.org.br. A taxa de inscrição é de 
R$ 39,49. 

Já para as vagas de Recenseador, o prazo vai 

Inscrições para Censo 2021 se 
encerram nos próximos dias

Aulas remotas começam 
na segunda-feira, 15, no 
período noturno 

O Senai está com inscrições abertas 
para os cursos de “Comunicação Inter-
pessoal” e “Excelência no Atendimento ao 
Cliente”. 

Gratuito, o aperfeiçoamento profissional 

até 19 de março no mesmo endereço eletrônico. A 
taxa de inscrição é de R$ 25,77. 

No ato da inscrição, o candidato poderá escolher 
a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

OPORTUNIDADE 

Senai oferece cursos gratuitos sobre comunicação 
interpessoal e atendimento ao cliente

acontece de forma virtual. As aulas têm início na 
segunda-feira, 15 de março, e vão das 19 às 22 ho-
ras. 

As vagas são limitadas. A inscrição deve ser fei-
ta pelo link https://bit.ly/3l0z0zB. Outros detalhes 
também podem ser encontrados no endereço ele-
trônico. A idade mínima é 16 anos.

A capacitação é uma parceria com a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, por meio 
da Secretaria de Indústria e Comércio, Ciência 
e Tecnologia. 

Informações
Com aulas às segundas e quartas-feiras e car-

ga horária de 15 horas, o curso de “Comunicação 
Interpessoal” aborda a importância da comunica-
ção oral e escrita, entre outros aspectos. 

Já a capacitação “Excelência no Atendimento 
ao Cliente” é ministrada na segunda, quarta e 
quinta-feira e pretende desenvolver competên-
cias de acordo com procedimentos e padrões de 
ética adequados ao ambiente de trabalho. A car-
ga horária é de 20 horas. 
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LICITAÇÃO 

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e considerando justificativas contidas na 
CI nº 610670/21/SMS , e pedido de exoneração de Maria Nicole 
de Osti Magalhães, convoca os classificados do Concurso Publico 
003/2019, homologado através do Decreto nº 5525/2019, de 25 de 
Junho de 2019, publicado em 27 de Junho de 2019, no Semanário 
Oficial Eletrônico, do cargo/função de AUXILIAR DE FARMÁCIA, 
a comparecer 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, munido dos documentos abaixo 
descritos), situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 
17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, ( nomea-
ção, exames médicos)  e a 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 do Classificado (a)
08º MARIA DE FATIMA LOFIEGO 
Estância Turística de Avaré, aos 12 de Março de 2021.
 

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE FARMÁCIA
ATRIBUIÇÃO - LC 127/2010
Compreende as tarefas que se destinam a executar ações sim-
ples de farmácia, sob a supervisão do farmacêutico, auxiliando no 
controle, armazenamento entrega de medicamentos, atendendo as 
determinações específicas. Executa tarefas afins designadas pela 
chefia imediata
REQUISITO MÍNIMO - Ensino médio completo, conhecimento em 
informática e curso específico na área
HORÁRIO DE TRABALHO - 40 horas semanais / 08 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO - Local a ser determinado pelo Secretário 
Municipal da Saúde 

Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE F

ISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

344/21 – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.301.036-000 – MMG – LIMPEZA
345/21 – RUA FERNANDO DE MORAES – 4.173.027-000 – OEI – LIMPEZA
346/21 – RUA FERNANDO DE MORAES – 4.173.028-000 – OEIL – LIMPEZA
347/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.561.011-000 – JCRS – LIMPEZA
  NOTIFICAÇÕES:
325/21 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 2.160.025-000 – AMC – LIMPEZA
356/21 – RUA MARCOS TAMASSIA – 4.333.008-000 – RCF – LIMPEZA
358/21 – RUA PARAIBA – 1.030.003-000 – CDS – LIMPEZA/MURO/CALÇADA
360/21 – AV PREF. PAULO A. NOVAES – 25.519 – MCM – LIXO IRREGULAR
375/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.558.001-000 – PCAS – LIMPEZA
376/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.558.002-000 – RAP – LIMPEZA
378/21 – RUA VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ – 2.014.023-000 – EDA – LIMPEZA
379/21 – RUA OZORIO DE CARVALHO – 5.212.025-000 – MJF – FUMAÇA
380/21 – RUA JOÃO ZANDONA FILHO – 5.177.004-000 – JDS – LIMPEZA
381/21 – RUA JOÃO ZANDONA FILHO – 5.176.022-000 – RAG – LIMPEZA
382/21 – RUA JOSÉ CONSTÂNCIO – 3.025.014-000 – MGS – LIMPEZA
383/21 – RUA JORGE CALIXTO – 2.020.018-000 – LJSP – SOM
383/21 – RUA JORGE CALIXTO – 2.020.018-000 – LJSP – SOM
384/21 – RUA JOÃO BATISTA DALCIM – 4.589.010-000 – AM – SOM 
385/21 – RUA CAMILO DE SOUZA LEME – 3.191.011-000 – AJG – SOM 
386/21 – RUA JAYME QUARTUCCI – 4.593.028-000 – EAT – LIMPEZA
388/21 – RUA CENTAURUS – F.045.007-000 – MGS – SOM 
389/21 – RUA ANTONIO LOPES DE MEDEIROS – 3.043.006-000 – TNA – SOM 
389/21 – RUA ANTONIO LOPES DE MEDEIROS – 3.043.006-000 – TNA – SOM 
390/21 – RUA LUCIO QUARTUCCI – 4.582.029-000 – MHA – SOM 
390/21 – RUA LUCIO QUARTUCCI – 4.582.029-000 – MHA – SOM 
397/21 – RUA JOÃO CRUZ – 4.401.027-000 – LVC – LIMPEZA
399/21 – RUA DAS CAMELIAS – 4.169.009-000 – CO – LIMPEZA
420/21 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – 5.273.023-000 – AOS – LIMPEZA
425/21 – RUA DOMINGOS ROBERTI – 5.001.010-000 – APA-ESPOLIO  
482/21 – RUA FRANCISCO MEDAGLIA – 5.281.011-000 – APO - LIMPEZA

 

SECRETARIA DE FAZENDA
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 autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-
-família/maiores para I.R., CPF para fins de IR)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis 
e criminais (TJ/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

AVISOS DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/21 – PROCESSO Nº. 099/21

Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração remu-
nerada de Sorveteria e Lanchonete no quiosque 02 do Costa Azul 
de Avaré, conforme edital.
Data de Encerramento: 14 de abril de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 14 de abril de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax 
(14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, 12 de março de 2.021 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/21 – PROCESSO Nº. 100/21
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais 
elétricos para a EMAPA
Recebimento das Propostas: 18 de março de 2.021 das 08 horas 
até 30 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 30 de março de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 30 de março de 2.021 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 10 de março de 2.021 – Caro-
lina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/21 – PROCESSO Nº. 101/21
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de placas de 
sinalização com indicação de saída para vários Departamento/Se-
tores da Municipalidade
Recebimento das Propostas: 19 de março de 2.021 das 08 horas 
até 31 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 31 de março de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 31 de março de 2.021 às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de março de 2.021 – Caroli-
na Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/21 – PROCESSO N° 066/21

Considerando requerimento de esclarecimento ao Edital, referen-
te o Pregão em epígrafe, motivo pelo qual, o Senhor ROSLINDO 
WILSON MACHADO, Secretário Municipal da Saúde, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, DE-
TERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos 
no site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.com
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 Propos-
tas: 17 de março de 2.021 das 08 horas até 29 de março de 2.021 
às 08 horas; Abertura das Propostas: 29 de março de 2.021 às 
08h30min; Início da Sessão de Disputa de Lances: 29 de março de 
2.021 às 14 horas. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de 
março de 2.021.

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 014/2021

Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 001/2021 à empresa 
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-
-de-obra para execução de pavimentação asfáltica no Bairro São 
José II, no valor total de R$ 1.063.798,98 (um milhão, sessenta e 
três mil, seteentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de março de 2.021 – 
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços 
da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 002/2021 – Processo nº. 015/2021
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 002/2021 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, má-
quinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de pavimen-
tação asfáltica na Avenida Dr. Antônio Silvio Cunha Bueno, no valor 
global de R$ 1.095.371,38 (um milhão, noventa e cinco mil, tre-
zentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos). Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 12 de março de 2.021 – Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 014/2021

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 001/2021 à empresa 
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 
para o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-
-de-obra para execução de pavimentação asfáltica no Bairro São 
José II. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de março de 
2.021 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e 
Serviços da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 002/2021 – Processo nº. 015/2021
Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 002/2021 à empresa 
TMK ENGENHARIA S.A., para o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão-de-obra para execução de pavimenta-
ção asfáltica na Avenida Dr. Antônio Silvio Cunha Bueno. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 12 de março de 2.021 – Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Serviços da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referen-
te ao registro de preços para eventual aquisição futura de combus-
tíveis para veículos de toda a frota municipal, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 004/2021 – Processo nº. 005/2021. Homologado em: 
05/03/2021.

Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Serviços da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 
BOARETO & RUIZ LTDA ME, referente ao registro de preços para 
eventual aquisição futura de ferramentas para uso na limpeza pú-
blica, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 017/2021 – Processo nº. 
027/2021. Homologado em: 05/03/2021.

Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal 
de Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme 
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 
HOMOLOGA a empresa MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS 
LORENÇONE ME, referente ao registro de preços para eventual 
aquisição futura de termômetros a laser digital para as unidades da 
Educação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 023/2021 – Processo 
nº. 034/2021. Homologado em: 25/02/2021.

Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMO-
LOGA a empresa MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LOREN-
ÇONE ME, referente ao registro de preços para eventual aquisição 
futura de materiais de cozinha para atender as unidades da Edu-
cação, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 024/2021 – Processo nº. 
035/2021. Homologado em: 05/03/2021.
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 006/2021 – Processo nº. 047/2021

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 006/2021 à empresa 
J.A. DUARTE & CIA LTDA, referente ao Registro de preços para 
eventual aquisição futura de materiais de supermercado para o 
Corpo de Bombeiros de Avaré. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 08 de março de 2.021 – Olívia Perrone Cazo – 1ª Tenente 
PM do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 007/2021 – Processo nº. 048/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 007/2021 à empresa 
MAYARA MORAES SARAIVA ME, referente ao Registro de preços 
para eventual aquisição, instalação e recargas em extintores da Se-
cretaria Municipal de Educação. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 12 de março de 2.021 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus 
– Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 022/2021 – Processo nº. 086/2021

Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MAPDATA 
TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, com valor to-
tal de R$ 8.651,40 (oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 
quarenta centavos), objetivando o fornecimento de 05 (cinco) licen-
ças para AutoCad LT Comercial Single-User Annual Subscription 
Renewal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de março de 
2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamen-
to e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 024/2021 – Processo nº. 087/2021
Fica ratificada a dispensa de licitação com a empresa BRUNA 
LUISA FERREIRA 47557867890, com valor total de R$ 16.900,00 
(dezesseis mil, novecentos reais), objetivando a contratação de 
empresa especializada para a realização de serviços de recupe-
ração das peças da máquina Moto nivelador a FG 170, com fulcro 
no artigo 24 da lei federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 04 de março de 2.021. Alexandre leal Nigro – Secretário 
Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 025/2021 – Processo nº. 088/2021
Fica ratificada a dispensa de licitação com a empresa FCMED 
TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI, com valor total de R$ 2.657,00 
(dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), objetivando a con-
tratação de empresa especializada para a aquisição e manutenção 
de acessórios para eletrocardiógrafo da marca Cardiocare, mode-
lo Cardiocare 2000, Série E01100267, patrimônio n° 53415, com 
fulcro no artigo 24 da lei federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 03 de março de 2.021. Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 026/2021 – Processo nº. 090/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa A. A. ZUB 
DISTRIBUIDORA, com valor total de R$ 6.500,00 (seis mil, qui-
nhentos reais), objetivando o fornecimento de fio de Nylon 3.00 mm 
redondo – rolo 2 kg cor vermelha para utilização em roçadeiras mo-
delo/marca Husqvarna 143 RII, para a realização da manutenção 
dos campos municipais e dependências esportivas, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 05 de março de 2.021. Andreia Brisola Carvalheira – Se-
cretária Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 028/2021 – Processo nº. 096/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa WHITE MARTINS 
GASES INDUSTRIAIS, com valor total de R$ 765.722,94 (setecentos e 
sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro 
centavos), objetivando a contratação emergencial de empresa especiali-
zada para o fornecimento de recargas de gases medicinais gasosos com-
primidos em cilindros em regime de comodato, para atender as Unidades 
de Saúde, SAMU, HOME CARE e Pronto Socorro Muncipal , com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 08 de março de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretária Mu-
nicipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 032/2021 – Processo nº. 103/2021
Fica ratificada a dispensa de licitação com a empresa A.A. ZUB 
DISTRIBUIDORA, com valor total de R$ 14.040,00 (catorze mil, 
quarenta reais), objetivando a contratação de empresa para a aqui-
sição de gerador de energia à diesel e painel ATS monofásico, com 
fulcro no artigo 24 da lei federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 11 de março de 2.021. Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2021– Processo nº. 072/2021
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação com a empresa RÁPI-
DO SUMARÉ LTDA., no valor global de R$ 672.000,00 (seiscentos 
e setenta e dois mil reais), objetivando a contratação de empresa 
responsável pelo fornecimento de 160.000 (cento e sessenta mil) 
passes de transporte coletivo (carregamento de cartão eletrônico) 
para uso nas linhas urbanas de ônibus do município, destinados 
aos alunos que se enquadram nas instituições de ensino SESI, 
ETEC, INSTITUTO FEDERAL, conforme a Lei nº 2.171 de 06 de 
fevereiro de 2.018, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de março de 2.021 – 
Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística 
de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 004/2021 – Processo nº. 
005/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de com-
bustíveis para veículos de toda a frota municipal.
Percentual de desconto: 2,30% (dois vírgula trinta por cento)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 05/03/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 017/2021 – Processo nº. 
027/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: BOARETO & RUIZ LTDA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ferra-
mentas para uso na limpeza pública.
Valor Global: R$ 107.827,50 (cento e sete mil oitocentos e vinte e 
sete reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 05/03/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 023/2021 – Processo nº. 
034/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ter-
mômetros a laser digital para as unidades da Educação.
Valor Global: R$ 7.948,50 (sete mil novecentos e quarenta e oito 
reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 25/02/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 024/2021 – Processo nº. 
035/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de cozinha para atender as unidades da Educação.
Valor Global: R$ 506.662,30 (quinhentos e seis mil seiscentos e 
sessenta e dois reais e trinta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 05/03/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 
014/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de pavimentação asfáltica no Bairo São José II
Valor: R$ 1.063.798,98 (um milhão, sessenta e três mil, setecentos 
e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2.021

Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/2021 – Processo nº. 
015/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TMK ENGENHARIA S.A.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de pavimentação asfáltica na Avenida Dr. Antônio Silvio Cunha 
Bueno
Valor: R$ 1.095.371,38 (um milhão, noventa e cinco mil, trezentos 
e setenta e um reais e trinta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 12/03/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 022/2021 – Processo nº. 086/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimen-
to de 05 (cinco) licenças para AutoCad LT Comercial Single-User 
Annual Subscription Renewal, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes
Valor Global: R$ 8.651,40 (oito mil, seiscentos e cinquenta e um 
reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 03/03/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 024/2021 – Processo nº. 87/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BRUNA LUISA FERREIRA 47557867890
Objeto: Contratação empresa especializada para a realização de ser-
viços de recuperação das peças da máquina Moto niveladora FG 170
Valor Global: R$ 16.900,00 (dezesseis mil, novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/03/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 025/2021 – Processo nº. 088/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição e ma-
nutenção de acessórios para eletrocardiógrafo da marca Cardiocare, 
modelo Cardiocare 2000, Série E01100267, patrimônio n°53415
Valor Global: R$ 2.657,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/03/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 026/2021 – Processo nº. 090/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
fio de Nylon 3.00 mm redondo – rolo 2 kg cor vermelha para utilização 
em roçadeiras modelo/marca Husqvarna 143 RII, para a realização 
da manutenção dos campos municipais e dependências esportivas
Valor Global: R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/03/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 028/2021 – Processo nº. 096/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para o 
fornecimento de recargas de gases medicinais gasosos comprimi-
dos em cilindros em regime de comodato, para atender as Unida-
des de Saúde, SAMU, HOME CARE e Pronto Socorro Municipal
Valor Global: R$ 765.722,94 (setecentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 032/2021 – Processo nº. 103/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de gerador de 
energia à diesel e painel ATS monofásico
Valor Global: R$ 14.040,00 (catorze mil, quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2021 – Processo 
nº. 072/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RÁPIDO SUMARÉ LTDA.
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de 
160.000 (cento sessenta e sete mil) passes de transporte coletivo 
(carregamento de cartão eletrônico) para uso nas linhas urbanas 
de ônibus do município, destinados aos alunos que se enquadram 
nas instituições de ensino SESI, ETEC, INSTITUTO FEDERAL, 
conforme a Lei nº 2.171 de 06 de fevereiro de 2.018
Valor Global: R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 006/2021 – Processo nº. 047/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J.A. DUARTE & CIA LTDA
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de supermercado para o Corpo de Bombeiros de Avaré
Valor: R$ 16.226,93 (dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e 
noventa e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2.021
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Modalidade: Pregão Presencial nº. 007/2021 – Processo nº. 
048/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAYARA MORAES SARAIVA ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição, instalação e 
recargas em extintores da Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 77.925,60 (setenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco 
reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 12/03/2.021

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/18 – PROCESSO N° 010/18
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
através do Termo Referencial n° 382/2021, para a adequação na 
Cláusula quarta do Contrato n° 003/18, os atos praticados por este 
setor deverão ser rerratificados e assinados pelas partes, conforme 
segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a presente prorrogação contratual será empenhada 
dentro da seguinte dotação orçamentária:
07.01.10.301.1012.2545.33903900.623 – R$ 378.201,60 (Trezen-
tos e setenta e oito mil e duzentos e um reais e sessenta centavos). 
(…)
Agora se leia:
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a presente prorrogação contratual será empenhada 
dentro da seguinte dotação orçamentária:
07.01.10.302.1013.2373.33903900.2621 – R$ 378.201,60 (Tre-
zentos e setenta e oito mil e duzentos e um reais e sessenta cen-
tavos).(…)
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 002/2020 – PROCESSO N° 013/2020 (Contrato n° 
018/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa DALCIM CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
LTDA ME, objetivando a prestação de serviço de consultas de gi-
necologia para pacientes encaminhados pela Secretaria da Saúde 
para prestação de serviços no do CAISMA, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 11 de março de 2.022, no valor glo-
bal de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 011/2020 – PROCESSO N° 161/2020 (Contrato n° 
101/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, objetivando o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução 
de fechamento de área, construção de calçadas, rampas de aces-
so para pedestres e veículos e rede de águas pluviais no Centro de 
Convivência do Idoso – CCI, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 09 de abril de 2.021. Alexandre Leal Nigro – Secre-
tário Municipal de Obras Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 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, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Minas 
Gerais, n° 1.742 – Vila Isabel para instalação do Almoxarifado da 
Saúde, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 14 de 
março de 2.022, no valor global de R$ 125.802,24 (Cento e vinte e 
cinco mil, oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos). Roslin-
do Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/18 – PROCESSO Nº 061/18 
(Contrato n° 112/18), fica reequilibrado o valor de R$ 322.570,81 
(Trezentos e vinte e dois mil quinhentos e setenta reais e oiten-
ta e um centavos), assim o total do contrato passa a ser de R$ 
2.734.215,99 (Dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, du-
zentos e quinze reais e noventa e nove centavos) com a empresa 
ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, que tem como obje-
to o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de 
obra para execução da construção de uma creche tipo I, Metodo-
logia Convencional, através do Programa Pró Infância, Rua João 
Paulo Nogueira – Avaré/SP. Assinatura do Termo de Reequilíbrio: 
09/03/2.021.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBICA N° 005/2020 – PROCESSO Nº 051/2020
Considerando a solicitação do DECON, através da Comunicação 
Interna n°609422, para a adequação na Cláusula Segunda do Con-
trato n° 043/2020, os atos praticados por este setor deverão ser 
rerratificados e assinados pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR A SER SUPRIMIDO
O valor da supressão de contrato será de R$ 12.145,65 (Doze mil, 
cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que cor-
responde a aproximadamente 2,78% (Dois vírgula setenta e oito por 
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão.
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR A SER SUPRIMIDO
O valor da supressão de contrato será de R$ 12.145,65 (Doze mil, 
cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que cor-
responde a aproximadamente 3,57% (três vírgula cinquenta e sete por 
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 005/21 – PROCESSO Nº. 006/21, objetivando o registro de 
preços para eventual aquisição futura de marmitas para o CAPS 
II, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
23/02/2021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADO os itens 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 
24, 34, 39, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 68, 78, 83, 89, 90 e 91 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/21 – PROCESSO Nº. 032/21, 
objetivando o registro de preços para futura aquisição de material 
elétrico e ferramentas de uso geral para todas as Unidades de Saú-
de, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em: 
11/03/2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 045/21 – PROCESSO Nº. 083/21, objetivando a aquisição 
emergencial de necessaire com produtos para o enfrentamento do 
COVID-19 em todas as Unidades Escolares pertencentes à Secre-
taria Municipal da Educação, conforme preceitua o artigo 49, pri-
meira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal. Revogada em: 11/03/2.021. Josiane Aparecida Medeiros 
de Jesus – Secretária Municipal da Educação da Estância Turística 
de Avaré.

Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 – PROCESSO Nº. 025/2021, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição 
futura de concreto usinado e locação de bomba de concreto, con-
forme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado 
em: 10/03/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Serviços da Estância Turística de Avaré.

Afastamentos (com restrição médica) - grupo de risco da COVID-19 INDEFERIDOS 
( atualizada em 09 de Março de 2021  )

Afastamentos (com restrição médica) - grupo de risco da COVID-19 ( atualizada em 09 de Março de 2021  )
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Promovido pelo Sebrae e 
Portal de Compras Públicas, 
evento online será realizado 
no dia 16 de março, das 9h 
às 11h

Com o objetivo de capacitar as micro e peque-
nas empresas da região de Avaré sobre como for-
necer para o poder público e aproveitar as opor-
tunidades de negócio, o Sebrae-SP e o Portal de 
Compras Públicas vão realizar o curso sobre com-
pras públicas no dia 16 de março, das 9h às 11h. 

O evento é online e as inscrições podem ser fei-
tas gratuitamente no link http://bit.ly/COMPRAS-
PUBLICAS_16_MAR.

Durante a capacitação, o participante vai apren-
der sobre o que é uma licitação, quais são os con-
ceitos e fases, direitos e benefícios das micro e 
pequenas empresas (MPEs), as oportunidades e 
impedimentos no processo licitatório, além de re-
ceber orientações sobre como participar de uma 
licitação na prática.

De acordo com o gerente regional do Sebrae 
Eduardo Nascimento, os pequenos negócios têm 
tratamento diferenciado nas compras públicas, 
mas é preciso se preparar e entender bem as re-
gras para vender para o governo. 

“As ações de políticas públicas buscam a me-
lhoria do ambiente para os pequenos negócios e o 
fortalecimento entre poder público, comunidade e 
empresariado”, afirma.

Portal
O Sebrae-SP lançou a plataforma www.com-

praspublicassp.com.br com o objetivo de rastrear 
e disponibilizar editais de compras de prefeituras 
e de órgãos governamentais federais e estaduais 
para as pequenas empresas cadastradas no por-
tal por meio do convênio com a govtech Portal de 
Compras Públicas.

A partir do cadastro, as empresas receberão avisos 
por e-mail e por celular de que há licitações disponí-
veis na região onde elas estão instaladas por meio de 
um sistema de georreferenciamento, o que facilita a 
aproximação com as oportunidades de venda.

OPORTUNIDADE

Curso orienta pequenas empresas 
sobre compras públicas
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INVESTIMENTO

A Secretaria Municipal da Educação adquiriu 
um caminhão tipo baú para uso do Almoxarifado 
da pasta. 

O veículo será empregado no transporte de ma-
teriais de escritório e produtos de limpeza entre os 
imóveis ligados à Educação, entre outras funções. 

 

Educação adquire caminhão
para uso do Almoxarifado 

Veículo será empregado no 
transporte de materiais entre 
unidades


