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LEGISLATIVO

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 23/08/2021, 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 nº3 04/2021
Autoria: Vereadora Carla Flores
Institui a honraria denominada "Medalha RACHEL DE QUEIROZ" no 
município da Estância Turística de Avaré e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 149/2021
Autoria: Vereador Hidalgo André de Freitas
Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e 
Combate à Prática de Queimadas e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 150/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e 
dá providências (R$ 150.000,00 - Fundo Municipal de Saúde).

Projeto de Lei nº 150/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 185.087,69 - Fundo Municipal de Saúde).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDI-
CAR o objeto do Pregão Presencial nº 04/2021 - Processo 13/2021 
para a empresa RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS 
EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 13.535.274/0001-27, com sede na 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, nº 203 – Jardim 
Aricanduva , São Paulo - SP, CEP 03.454-070, para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRE-
DIAL, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos 
(exceto papel higiênico, sabonete e papel toalha) visando à ob-
tenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a 
disponibilização de mão de obra, uniformes e Equipamentos de 
Proteção Individual - EPIs para manutenção da Sede da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor global de 
R$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais) para dois fun-
cionários num período de 12 meses.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20 de 
agosto de 2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o Ter-
mo de Adjudicação datado de 23 de agosto de 2021, vem acolher 
o objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial nº 04/2021 
- Processo 13/2021, HOMOLOGANDO para a empresa RFPA 
GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.535.274/0001-27, com sede na Avenida Governa-
dor Adhemar Pereira de Barros, nº 203 – Jardim Aricanduva , São 
Paulo - SP, CEP 03.454-070para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, com forneci-
mento de materiais de limpeza e equipamentos (exceto papel higi-
ênico, sabonete e papel toalha) visando à obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão 
de obra, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 
para manutenção da Sede da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de Avaré, no valor global de R$ R$ 74.300,00 (setenta e 
quatro mil e trezentos reais), para dois funcionários num período 
de 12 meses.

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20 de 
agosto de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 006/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de 
limpeza e equipamentos (exceto papel higiênico, sabonete e papel 
toalha) visando à obtenção de adequadas condições de salubrida-
de e higiene, com a disponibilização de mão de obra, uniformes e 
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para manutenção da 
Sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 
conforme especificações do edital.
Valor estimado: R$ 74.300,00 (setenta e quatro mil, trezentos reais) 
para dois funcionários num período de 12 meses.
Referente: Processo nº 013/2021 – Pregão Presencial nº 004/2021
Data do ajuste: 23/08/2021

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO 09/2021
Dispensa nº 06/2020 – Processo nº 13/2020 – Contrato nº 09/2020.
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do 
contrato com a empresa MENDES & SILVESTRE LTDA-ME, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, presencial e remo-
ta, em horário comercial, para a Central privada de Comunicação 
(PABX com tecnologia híbrida IP) da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) para 12 
meses.
Assinatura do Termo Aditivo: 23 de agosto de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA

EM 23 DE AGOSTO DE 2021

INDICAÇÕES
Flávio Eduardo Zandoná- Presidente
-para que através do setor competente providencie a instalação de 
uma rotatória na confluência da avenida Gilberto Filgueiras com a 
avenida Duque de Caxias, posto que tal procedimento irá melhorar 
o fluxo de veículos no local e a prevenção de possíveis acidentes.

Roberto Araujo- Vice Presidente
-para que através do setor competente providencie a troca do banco 
existente na Rua Argentina Viana, defronte ao número 216, Bairro: 
“Jardim Paineiras”, uma vez, que o mesmo encontra-se danificado.

Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária
- que seja revisto, os locais dos PONTOS DE ÔNIBUS NO local 
que foi retirado o terminal de embarque e desembarque de passa-
geiros, pois há a necessidade de faixas de pedestres e placas com 
sinalização, devido ao transito de veículos e das pessoas, inclusive 
de idosos, que poderão não perceber a periculosidade dos mes-
mos, que transitam no local.
-que seja revisto o estacionamento (parada temporária) de carro 
em frente à FREA-Fundação Regional Educacional de Avaré - de-
vido a alteração do trânsito, e que portanto vem causando transtor-
nos em horários de entrada e saída dos alunos.
-que seja providenciado a instalação de redutor de velocidade 
(lombada estendida) na Rua Osório Geraldo da Silvia Júnior-bairro 
Água Branca devido às solicitações, enviadas por moradores infor-
mando que os veículos que trafegam avançam em alta velocidade 
causando acidentes e atropelamentos no local corriqueiramente.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que verifiquem o acúmulo de 
lixos e entulhos em vários bairros de nossa cidade.
Considerando que, a retirada dos lixos e entulhos deverá ser diária 
e que seja fiscalizado pela Secretaria competente e a cidade per-
maneça sempre limpa.
-por meio do setor competente, para que providencie limpeza e ro-
çada no Campo São Pedro/Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de implantar um Espaço Educacional (Escola de Música) com a fina-
lidade de oferecer aprendizagem de instrumentos musicais, leitura de 
partituras, ritmo, entre outras atividades relacionadas à música.
-por meio do setor competente, para que realize a avivamento da 
pintura da faixa de pedestre localizada na frente da Unidade de 
Saúde da Família Dr. Antonio Soares de Noronha/Bairro Ipiranga.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade 
de instalar lixeiras em pontos estratégicos de nossa cidade, com a 
finalidade de facilitar o descarte dos lixos, para que eles não fiquem 
acumulados nas sarjetas e vias públicas de nossa cidade até que 
os caminhões de lixo venham recolher. Considerando que, diver-
sos munícipes solicitam que sejam providenciadas as lixeiras para 
que haja maior organização nas vias públicas do nosso município.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Abrahm Dabus/Bairro Ipiranga ao lado do número 201, para 
que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie cobertura no 
ponto de ônibus existente na Rua Julio Fernandes em frente da 
Escola Rugolf Lanz/Bairro Ipiranga.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Avelimo Fernandes/Bairro Parque Santa Elizabeth em frente 
do número 521, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Julio Figueiredo/Bairro Ipiranga ao lado da Unidade de Saúde 
da Família Luiz Soares de Noronha, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Sergio Gonçalves Chaddad/Bairro Colina da Boa Vista ao lado 
do número 105, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável da Rua XV de novembro/Vila Jussara em 
frente ao número 261.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a le-
gislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Julio Figueiredo/Bairro Ipiranga ao lado da Área 023/A – Estação Pre-
surizadora de , para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

Carlos Wagner Januário Garcia
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para 
que atenda as reivindicações dos moradores dos bairros Ponta 
dos Cambarás e Vivendas do Solemar no tocante á melhorias na 
infra-estrutura e prestação de serviços nos referidos bairros que 
há tempos sofrem com a falta de investimentos por parte Poder 
Público Municipal.

Jairo Alves de Azevedo
-novamente solicito para que através do Departamento competente 
providencie a manutenção adequada na Av. DONGUINHA MER-
CADANTE, Jardim Paineiras, justamente no trecho sem a pavi-
mentação, pois está difícil o tráfego de veículos pela a mesma. Os 
veículos são obrigados a transitar pela contramão causando um 
risco enorme de acidentes.
-novamente solicito para que através do Departamento competen-
te providencie a manutenção adequada em toda extensão da AV. 
JOAO SILVESTRE, Distrito Industrial, pois está difícil à passagem 
de veículos para que entre fazer as entregas de mercadorias nas 
indústrias localizadas nas dependências.
- peço para que através do órgão competente (SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS) seja analisada a possibilidade de fazer a 
limpeza (ENTULHO) da calçada localizado na Rua Honorato Góes, 
Jardim Pinheiros, ao lado da IGUATEMI AUTO PEÇAS (FUNDOS). 
Os moradores e comerciantes reivindicam a este vereador provi-
dências sobre o local. 

Leonardo Pires Ripoli
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, após um estudo 
técnico, a possibilidade da construção de banheiros e vestiários na 
quadra poliesportiva do Bairro Alto. Tal melhoria é uma reivindicação 
antiga dos moradores do Bairro. Além disso, com uma melhor estru-
tura, o local poderá ser utilizado nos mais variados projetos e eventos 
esportivos, fomentando o lazer de crianças e jovens.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, após um 
estudo técnico, a possibilidade da instalação de redutores de velo-
cidade, e/ou lombadas na extensão da Avenida da Constelação, no 
Bairro Costa Azul, com preferência defronte a EMEB Profª Celina 
Villela Duarte Bruno. Além disso, os munícipes solicitam faixas de 
sinalização e placas de velocidade, proporcionando maior seguran-
ça aos alunos da escola e moradores locais.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, após um 
estudo técnico, a realização de diversas melhorias no Bairro Ponta 
dos Cambarás, na Represa de Jurumirim. Em contato com mora-
dores e também comerciantes do referido local, foram feitas várias 
solicitações: - Iluminação em toda a extensão da Avenida Copaca-
bana; - A construção de uma calçada na mesma Avenida, trazendo 
mais        segurança para os pedestres; Construção de um ponto de 
ônibus na entrada do Bairro; - Instalação de lombadas e/ou redu-
tores de velocidade na Avenida Copacabana; Tais solicitações são 
antigas dos moradores e turistas do referido trecho.

Magno Greguer
- por meio do setor competente, para que realize aos sábados aten-
dimentos odontológicos nos bairros, tipo “ mutirão”.  Justifica-se a 
propositura, pois várias pessoas me procuraram precisando de tra-
tamento odontológico, mas muitos não podem realizar nos dias de 
semana por causa do trabalho.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade 
de contratar, caso não tenha no quadro, um médico pediatra para 
realizar atendimentos no Posto de Saúde do Bairro Vila Jardim, 
localizado na Praça Armando de Paula Assis. Justifica-se a pro-
positura, Moradores estão solicitando, pois estão tendo que ir em 
bairro muito distante para obter o atendimento.
- por meio do setor competente, para que realize a reforma do ba-
nheiro utilizado na feira da avenida Paranapanema. Justifica-se a 
propositura. Pedido feito pelos usuários.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor MAURICIO DONIZETE CABRAL
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor MAGNUS FARIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor JOSÉ OCTAVIO DE CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor TADEU BEZERRA DE OLIVEIRA.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor RUBENS ALVES DE CARVA-
LHO JUNIOR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA LIVIA CONTRUCCI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ELISABETH APARECIDA FRANÇA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA NEIDE DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO CARLOS STEFANIN.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SANDRA REGINA PANAZIO 
DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO LUIZ BARBOSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor SALVADOR CARVALHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora CARMEM MARIA DE SOUSA FAHL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor GILVAN LUIS RIBEIRO.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
da Costa Silvestre que através do setor competente estude a possi-
bilidade de junto com a Polícia Militar instalar uma base da mesma 
na Praça da Concha Acústica.
-que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
da Costa Silvestre que através do setor competente estude a pos-
sibilidade da criação de rotas turísticas rurais com cadastro de es-
tradas e propriedades que tenham interesse da exploração turística 
em diversos segmentos como alimentação, hospedagem e outros.
-que seja oficiado ao Comando da Policia Militar de Avaré, e ao 
senhor Prefeito Municipal, Joselyr Benedito da Costa Silvestre que 
através do setor competente estude a possibilidade de intensificar 
a Guarda Municipal com rondas nas praças que locais de concen-
tração de pessoas.
-que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, Joselyr Benedito 
da Costa Silvestre que através do setor competente estude a pos-
sibilidade do Cadastro Cultural Sacro de Avaré, criando um roteiro 
de visitação para os turistas.
-que seja oficiado á Secretária Municipal de Cultura, Sra Isabel 
Cardoso para que envie a essa Casa de Leis quais são as ações 
que a pasta pretende realizar para os próximos meses com a fle-
xibilização do Plano São Paulo e a volta dos eventos culturais em 
sua parcialidade.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor RAFAEL DA SILVA GOÉS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MARIA INÊS VALERIO GOMES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora EVA CORRÊA DE ANDRADE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor PEDRO EDUARDO HORACIO CLETO.
-Considerando que, desde outubro de 2020, o governo do Esta-
do de São Paulo passou a cobrar alíquota previdenciária sabre os 
vencimentos dos benefícios de seus aposentados e pensionistas 
que recebem entre R$ 1.045,00   e R$ 6.101,06 (teto do INSS); 
Considerando que, até então, a cobrança só incidia sabre a par-
cela que excedia o teto do INSS;  Considerando que a mudança 
no cálculo, instituída com o decreto 65.021/20, penaliza, sobre-
tudo, a parcela mais vulnerável dos milhares dos aposentados e 
pensionistas estaduais; Considerando que o deputado estadual 
Carlos Giannazi, apresentou o Decreto Legislativo n° 22 a fim de 
suspender os efeitos do decreto 65.021/20;  Considerando que o 
referido Decreto Legislativo ficou para ser discutido ap6s o recesso 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e até o presen-
te momento não foi colocado em pauta; Considerando, enfim, que 
dada a urgência e relevância do assunto é imperioso que todas 
as Câmaras Municipais do Estado de São Paulo manifestem seu 
apoio irrestrito as demandas dos servidores públicos do Estado de 
São Paulo, sobretudo, como já mencionado, os mais vulneráveis 
e necessitados; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dis-
pensadas as formalidades regimentais, seja consignado em Ata de 
nossos trabalhos VOTO DE APOIO ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 22 de autoria do Deputado Estadual Carlos Giannazi que 
visa a suspensão dos efeitos do respectivo Decreto, pois além de 
injusto é extremamente penoso e desumano com aqueles que de-
dicaram a vida toda ao serviço do povo paulista.
Requeiro ainda, que cópia da presente propositura seja encami-



EDIÇÃO 1.029 | AVARÉ, 28 DE AGOSTO DE 20214

SEC. DE FAZENDA

nhada ao Deputado Estadual Carlos Giannazi, ao Presidente da  
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, às Lideranças 
partidárias da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a 
Associação dos Funcionários da Polícia Civil de Avaré e região, 
a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Pau-
lo, ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo, ao Centro do Professorado Paulista, ao Sindicato dos 
Funcionários e Servidores da Educação, ao Fórum das Carreiras 
do Estado de São Paulo, ao Sindicado dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo a Associação dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo, ao Sindicado dos Escrivães de Polícia 
do Estado de São Paulo, a Associação dos Escrivães de Polícia 
do Estado de São Paulo, ao Sindicado dos Investigadores de Po-
lícia do Estado de São Paulo, a Associação dos Investigadores de 
Polícia do Estado de São Paulo, ao Sindicado dos Agentes Po-
liciais Civis do Estado de São Paulo, a Associação dos Agentes 
Policiais Civis do Estado de São Paulo, ao Sindicato dos Agentes 
Penitenciários do Estado de São Paulo, a Associação dos Agentes 
Penitenciários do Estado de São Paulo, ao Sindicato dos Agentes 
de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo e a 
Associação dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do 
Estado de São Paulo.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de 
Avaré e COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, para que 
tomem providência urgente no sentido de viabilizar a instalação de 
um redutor de velocidade/lombada na Rua Antonio Vicentini/Bairro 
Jardim Boa Vista.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de 
Leis: Quando será realizada a pavimentação que liga a Estrada 
do Bairro Vera Cruz com o Bairro Ipiranga?  Quais as melhorias/
investimentos para essa estrada interligando os dois bairros? Qual 
o prazo para que esse investimento seja concluído? Considerando 
que, a movimentação na estrada que liga os dois bairros é grande 
e necessita de melhoria para atender a população dos dois bairros.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, para que nos 
informe: Qual o motivo das modificações do trânsito nas proximi-
dades do Colégio Anglo? Considerando que, essa vereadora foi in-
terpelada pelas mães que estão indignadas com a modificação do 
trânsito, pois seus filhos são pequenos e elas estão impedidas de 
deixar as crianças na porta da escola. Considerando que, também 
dois quarteirões estão com parada proibida dificultando o trânsito 
e os pais temem deixar seus filhos pequenos caminhar sozinhos. 
Solicito providência e segue em anexo abaixo-assinado dos pais 
para conhecimento da importância da mudança solicitada por eles. 
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de 
Leis: Já foi realizada limpeza nas galerias que captam as águas 
das chuvas no Bairro São Rogério II? Considerando que, as gale-
rias do bairro estão repletas de lixos e entulhos que poderão contri-
buir com a proliferação de insetos peçonhentos, que causam trans-
tornos a todos. Considerando que, toda água da chuva que cai em 
solo impermeável, se não captada, vai para as galerias pluviais e 
segue para os rios causando enchentes, erosão e outros proble-
mas. Se houver o aproveitamento adequado, essa mesma água 
vai abastecer o lençol freático e poderá ser utilizada na economia 
doméstica e sanitária que adquirem o sistema.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que informe esta Casa de Leis:  
Qual o número de Projetos de Loteamentos que deram entrada na 
Prefeitura Municipal desde 2019 até a presente data? Quantos já 
foram aprovados? Solicito que nos informe quantos continuam em 
análise aguardando a aprovação da planta.

Carlos Wagner Januário Garcia
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado o Sr Prefeito Joselyr Be-
nedito Silvestre para que o mesmo informe a essa Casa de Leis 
quais os critérios adotados para o asfaltamento que está sendo 
anunciado para a Estrada Vicinal AVR 060 – Aeroporto/Barra Gran-
de uma vez que essa via é paralela á SP 245 que é uma rodovia 
totalmente estruturada e esse asfaltamento anunciado irá benefi-

ciar pouquíssimas ....
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  que seja oficiado o COMUTRAN – Conselho 
Municipal de  Trânsito para que informe a essa Casa de Leis quais 
os critérios adotados para a implantação de placas de sinalização 
proibitivas de estacionamento defronte o Colégio Anglo ( FREA ) 
na rua Bahia e também ao lado do Colégio na rua Rio Pernambu-
co, sendo que com a retomada das aulas os pais de alunos estão 
tendo enorme dificuldade para encontrar vagas de estacionamento 
nos horários de entrada e saída dos seus filhos

Hidalgo André de Freitas
- que seja oficiado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
através de sua Secretária e também o CONSELHO MUNICIPAL 
DO FUNDEB, na pessoa de seu Presidente, para que informe e 
encaminhe com URGÊNCIA a essa Casa de Leis todas as infor-
mações quanto aos QUESTIONAMENTOS relacionados, juntando 
para tanto toda documentação pertinente, como pareceres, empe-
nhos, publicações, atas de reuniões e tudo que se faz necessário 
para os devidos esclarecimentos.
-Para que seja oficiado ao SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, a 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e aos demais Órgãos 
Competentes, para que informe a essa Casa de Leis todas as in-
formações quanto aos QUESTIONAMENTOS relacionados abaixo 
e que providências sejam realmente tomadas, pois os profissionais 
estão sofrendo e clamando a anos por RESPEITO, DIGNIDADE, 
exigindo apenas o cumprimento do estabelecido em lei.

Jairo Alves de Azevedo
- após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, 
seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhora MARIA FERNANDA BRISOLA, 
ocorrido em Avaré, no dia 20 de agosto do corrente, fato esse que 
causou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma 
vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à 
família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em 
Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua Mãe 
Senhora DIRCE DIONISIA BRISOLA e seus irmãos e demais pa-
rentes, à Rua Ribeirão Vermelho do Sul, nº 81 – Bairro: “vila Jar-
dim”, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos 
de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e o COMUNTRAM (Conselho Municipal de Trânsi-
to). Solicito através deste para que reveja a situação das placas de 
PROIBIDO ESTACIONAR na PRAÇA ROMEU BRETAS defronte 
ao COLÉGIO UNIVERSITÁRIO ANGLO, ali no colégio, os muní-
cipes estão tendo enorme dificuldade para estacionarem seus ve-
ículos para buscar ou deixar os alunos. Através deste solicito com 
máxima urgência uma análise da situação. Também peço para que 
o responsável nos dê um parecer sobre o assunto.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsi-
to). Solicito novamente através deste para que o órgão competente 
citado acima analise a possibilidade de instalar redutores de velo-
cidade (LOMBADAS) no Bairro Dona Laura, pois já houve vários 
acidentes, os condutores de veículos e motocicletas trafegam pelo 
bairro em alta velocidade podendo até mesmo acontecer uma fa-
talidade. Os moradores do bairro reivindicam a este vereador uma 
posição e solução do problema. Solicito com máxima urgência uma 
análise da situação, também peço para que o responsável nos dê 
um parecer sobre o assunto.

Luiz Cláudio da Costa
- Que seja oficiado Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, para que designe o setor competente da Municipalidade no sen-
tido de tomar as providências imediata quanto a RESTAURAÇÃO e 
COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO na escada de acesso que se entra 
ESCADA DE ACESSO na linha divisória dos BAIRROS VILA OPE-
RÁRIA E JARDIM CALIFÓRNIA, mais precisamente na Avenida 
Paulo Contrucci Leal, esquina com a Rua Rubens de Oliveira (Jar-
dim Califórnia), tendo em vista, que,  a escada que existe no local 
está completamente fora dos padrões, sem degraus suficientes, e 
com corrimão improvisado de bambus e materiais pontiagudos, e 
da forma como se encontra está colocando em riscos as pessoas 
que utilizam o acesso em questão, principalmente às CRIANÇAS E 
IDOSOS, os quais utilizam do referido acesso principalmente com 
destino as escolas e comércios adjacentes.
Requeiro, ainda, seja feita abertura e limpeza por completo na cal-
çada que perfaz toda a extensão da Avenida Paulo Contrucci Leal.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-

malidades regimentais, que seja oficiado Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré, para que designe o setor competente 
da Municipalidade no sentido de tomar as providências imediatas 
quanto COMPLEMENTAÇÃO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS 
FALTANTES NA COBERTURA DO TELHADO DA CRECHE ADAL-
GISA DE ALMEIDA WART – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
– LOCALIZADO NA PRAÇA VIRGINIA DE AGOSTINI – CONJUN-
TO BRASIL NOVO AVARÉ – SP. Tem em vista que, o material que 
se encontra no local para colocação, foram retirados e não foram 
substituídos, no sentido de que seja feita a cobertura em sua totali-
dade, segundo relatos dos moradores adjacentes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que   que após ouvida a Casa e dispensadas 
as formalidades regimentais, que seja oficiado o COMUTRAM – 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO da Estância Turística de 
Avaré, para que estude a possibilidade de realizar a instalação de 
um redutor de velocidades (lombada) em fronte a ESCOLA OR-
LANDO CORTEZ Emeb Orlando Cortez, localizada na Rua Fran-
cisco Medaglia, 32 – Vila Operária, no Município. Essa é uma rei-
vindicação constante dos moradores da localidade, pois o intenso 
tráfego de veículo em horários escolares, torna-se o local muito 
perigoso, e o redutor de velocidade (lombada) no local, é medida 
de extrema importância.

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
688/21 – RUA MARANHÃO – 33.803 – DTJPL – SONORIZAÇÃO 
689/21 – (AV. MAJOR RANGEL/CEL COUTINHO) – 6.867 – SABESP
690/21 – (RUA SÃO PAULO) – 6.867 – SABESP
691/21 – FAZ. STO ANTONIO CATEGERÓ – PHAB – AUSÊNCIA 
DE ALVARÁ
692/21 – RUA PROF. DANUZIA D’SANTI – 4.307.015-000 – AAB 
– CALÇADA
693/21 – FAZ. STO ANTONIO CATEGERÓ – PHAB – AGLOME-
RAÇÃO
694/21 – RUA BRASILIA – LDS – SONORIZAÇÃO 
695/21 – ALAMEDA FRIDA ELZA – EBCA - CALÇADA

NOTIFICAÇÕES:
073/20 – RUA MATHEUS SUGIZAKI – 5.366.014-000 – LEIL – 
LIMPEZA/M/C 
1126/21 – RUA PORFIRIO DIAS – 4.309.002/003/005-000 – SMCI 
- LIMPEZA
1166/21 – AVENIDA DAS FLORES – P.027.055-000 – LFC – SO-
NORIZAÇÃO 
1183/21 – AV TEREZA LOBO CATIB – 4.683.018-000 – JAC - LIM-
PEZA/M/C
1213/21 – RUA NAIRO HOFFMAN – 32.334 – LFLF – SONORI-
ZAÇÃO 
1217/21 – RUA ANTONIO GOMES TEIXEIRA – 3.293.004-000 – 
RLM – SONORIZAÇÃO 
1218/21 – RUA GUATAMBU – QE L6 – 7.005.006-000 – DFEA – 
SONORIZAÇÃO 
1219/21 – ALAMEDA RENO – F.030.011-000 – DPC – SONORI-
ZAÇÃO 
1219-A/21 – ALAMEDA RENO – F.030.011-000 – DPC – SONO-
RIZAÇÃO 
1228/21 – RUA JAIRO DE OLIVEIRA – 33.125 – SARL – SONO-
RIZAÇÃO 
1236/21 – AV SANTA RITA – C.S – TUBOS 
1238/21 – AV JOÃO MANOEL FERNANDES – 4.596.022-000 – 
VG – CONSTRUÇÃO 
1246/21 – RUA JOÃO CASTILHO – RAA – CANIL 
1303/21 – RUA VITAL BRASIL – 4.176.009-000 – JR – LIMPEZA
1305/21 – RUA MAGNÓLIA PIMENTEL – MCR – CANIL 
1305/21 – AV TRÊS MARIAS – 4.137.004-000 – MCT – LIMPEZA
1306/21 – RUA FANNY NADER ABAD – RGS – VÁRIOS VEÍCULOS 
1306/21 – AV TRÊS MARIAS – MCT – 4.137.005-000 – LIMPEZA
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Cultura firma parceria 
para realização do
Circuito SESC de Artes
Evento promovido pelo SESC vai acontecer 
de maneira on-line por conta da pandemia

A Secretaria Municipal de 
Cultura fechou parceria para 
a realização de mais uma 
edição do Circuito SESC de 
Artes em Avaré. 

A pasta informou que os 
detalhes foram definidos du-
rante reunião na quinta-feira, 
26 de agosto. 

Ao contrário das edições 
anteriores, quando o cir-
cuito levou apresentações 
artísticas de qualidade a 

locais públicos da cidade, a 
edição de 2021 vai ser on-
-line devido à pandemia do 
novo coronavírus. 

O cronograma será di-
vulgado em breve. “Mesmo 
com a crise sanitária, o SESC 
não deixou de realizar esse 
evento tão aguardado. E a 
Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, que vai atuar na 
divulgação, é parceira da ini-
ciativa”, afirma a Cultura. 

GESTÃO

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Administração, firmou parce-
ria com o Centro de Integra-
ção Empresa-Escola (CIEE) 
para oferecer cursos livres e 
gratuitos na plataforma CIEE 
Saber Virtual. 

A proposta é garantir aos 

Parceria entre Prefeitura de Avaré e CIEE disponibiliza cursos gratuitos
Estudante precisa estar cadastrado no www.ciee.org.br

jovens o desenvolvimento de 
habilidades técnicas e com-
portamentais para o merca-
do de trabalho.

As temáticas disponíveis 
são “Preparação para o Mun-
do do Trabalho”, “Lidando 
com a informática”, “Orien-
tação e informação profis-
sional” e “A comunicação e a 

matemática”.
O estudante precisa estar 

cadastrado no www.ciee.org.
br. O CIEE Saber Virtual pode 
ser acessado pelo site avare.
sp.gov.br. 

Basta navegar até a área 
“Acesso Rápido”, na parte in-
ferior da página, e clicar no 
botão CIEE Saber Virtual. 

Servidores e assessores 
da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré participaram 
na quinta-feira, 26, de uma 
capacitação sobre a nova lei 
de licitação. 

O curso realizado na Casa 
do Cidadão foi organizado 
pelo Departamento de Li-
citação e pela Secretaria de 

Servidores municipais 
participam de capacitação 
sobre nova lei de licitação
Profissionais de vários setores participaram do curso

EVENTO

Governo. 
Além de técnicos desses 

dois setores, estiveram no 
encontro profissionais do 
Departamento de Compras, 
Jurídico, Departamento de 
Convênios e Contabilidade.

A capacitação foi minis-
trada pela professora Gys-
laine Gomes, da empresa 

Segmenta Cursos e Treina-
mentos.

A Lei 14.133/2021 foi pu-
blicada em 1º de abril de 
2021. Foram abordados os 
principais pontos da nova 
legislação, incluindo tópicos 
como contratos administra-
tivos e impugnações, entre 
outros. 
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OPORTUNIDADE

Os avareenses Feliphe 
Ribeiro e José Álvares foram 
campeões nas categorias 70 
kg e 80 kg, respectivamente, 
na 1° Copa Garopabense de 
Luta de Braço. 

A informação é da Secre-
taria Municipal de Esporte e 
Lazer.

Avareenses vencem 
copa catarinense de 
luta de braço
Evento aconteceu na cidade de Ga-
ropaba no último dia 14 de agosto

ESPORTE

Estão abertas as inscrições 
para o curso “Aprenda e venda 
polimento automotivo”. 

A capacitação é gratuita. 
A ação do Empreenda 

Rápido é promovida pelo Se-
brae Aqui em parceria com 
a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré e Associação 
Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Avaré (ACIA).

Curso gratuito sobre
polimento automotivo 
está com inscrições abertas
Capacitação presencial será realizada de 22 de
setembro a 14 de outubro no período noturno

O curso presencial será 
realizado de 22 de setembro 
a 14 de outubro, das 18 às 
22 horas, na carreta móvel 
estacionada no Centro Ava-
reense de Integração Cultu-
ral (CAIC). O endereço é Rua 
Minas Gerais, nº 340. 

Inscrições pelo link https://
bit.ly/Avaré_Polimento_Auto-
motivo. As vagas são limitadas. 

O programa Bolsa Traba-
lho está com inscrições aber-
tas até 30 de agosto. A ini-
ciativa lançada recentemente 
pelo Governo Estadual tem 
o objetivo de proporcionar 
ocupação, qualificação pro-
fissional e renda aos cida-
dãos em situação de vulne-
rabilidade social residentes 
no Estado de São Paulo.

Com duração de 5 meses, 
o programa vai contratar ci-

Programa Bolsa Trabalho está com 
inscrições abertas até 30 de agosto
Benefício temporário oferece bolsa-auxílio de R$ 535 
e curso de qualificação em formato virtual

dadãos desempregados por 
4 horas diárias de trabalho, 
5 dias por semana, para ati-
vidades em órgãos públicos. 

Em contrapartida, o bene-
ficiário contará com bolsa-au-
xílio de R$ 535, curso de qua-
lificação em formato virtual e 
seguro contra acidentes.

Requisitos 
Para participar é necessá-

rio ser maior de 18 anos, es-
tar desempregado, morar no 

Cursos em andamento 
Outras capacitações já es-

tão em andamento em Avaré. 
As aulas do curso “Seja um 
eletricista profissional” tiveram 
início na terça-feira, 24. 

Além disso, a nova turma 
da capacitação “Fabrique e 
venda produtos de confeita-
ria” começa os trabalhos em 
setembro. 

O evento realizado em 
Garopaba, Santa Catarina, 
aconteceu no último dia 14. 

Os atletas contaram com 
o apoio da pasta. “É uma 
alegria saber que esses com-
petidores estão levando o 
nome de Avaré para todo o 
Brasil”, comemora o setor.

Estado de São Paulo há mais 
de 2 anos e ter renda per ca-
pita menor do que meio sa-
lário-mínimo.

A inscrição é gratuita e 
pode ser feita pelo site www.
bolsadopovo.sp.gov.br/bol-
satrabalho. Os documentos 
necessários são o RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e com-
provante de endereço.

O Bolsa Trabalho é uma 
parceria com a Prefeitura da 

Estância Turística de Avaré. A 
Casa do Cidadão vai dispo-
nibilizar computador para o 
munícipe que não tiver aces-
so à internet. O endereço é 
Rua Bahia, nº 1580, centro. 

O cadastro será analisado 
pelo Governo de Estado de 
São Paulo, que vai divulgar 
a lista de aprovados através 
de Diário oficial do Estado de 
São Paulo.
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CULTURA

Secretaria de Meio Ambiente substitui
torneiras antigas por dispositivos sustentáveis
Pasta ressalta que população pode economizar água adotando práticas simples no dia a dia

Secretaria convida artistas para 
reunião sobre Lei Aldir Blanc 
Encontro acontece na terça-feira, 
31, às 19 horas, no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de 
Cultura convida os artistas 
avareenses para uma reunião 
sobre a Lei Aldir Blanc que 
acontece na terça-feira, 31, 
às 19 horas, no Centro Cul-
tural. 

A pasta vai apresentar de-
talhes sobre o projeto que 
prevê a liberação do recurso 
remanescente da legislação 
federal criada para auxiliar 
a classe artística durante a 
pandemia do coronavírus. 

Será utilizado como pa-
râmetro o cadastro que os 
profi ssionais fi zeram jun-
to à Cultura. O encontro vai 
seguir todos os protocolos 

sanitários. A exposição tam-
bém será transmitida pela 
internet. 

Retomada
Na quarta-feira, 25, a pas-

ta apresentou ao Conselho 
Municipal de Política Cultural 
a proposta de retomada da 
Lei Aldir Blanc. 

Representantes da Pro-
curadoria-Geral do Municí-
pio também participaram do 
encontro no Paço Municipal 
que discutiu o resgate do re-
curso. 

O projeto está no jurídico 
da Prefeitura e em seguida 
será enviado para votação na 
Câmara Municipal. 

Torneiras antigas dos ba-
nheiros e da cozinha da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente foram substituídas 
por dispositivos com tempo-
rizador e aeradores que ga-
rantem menor vazão, geran-
do menor consumo de água. 

A Ação de Uso Racional da 
Água implantada pela pasta 
segue as diretivas do Progra-
ma Município Verde Azul. 

“Além de garantir que a 
água do prédio seja utiliza-
da de maneira sustentável, 
a proposta é mobilizar a po-
pulação em relação ao tema. 
Isso porque todo avareen-
se pode reduzir o consumo 
adotando práticas simples 
no dia a dia”, explica a pasta. 

São elas: 
Não lavar calçadas e quin-

tais com mangueira. O corre-

to é utilizar baldes, já que a 
mangueira costuma fi car li-
gada o tempo todo;

Fechar a torneira enquan-
to estiver ensaboando a lou-
ça e só usar água quando for 
enxaguar os utensílios; 

Tomar banhos curtos e 
fechar o registro ao passar 
sabonete e xampu. Banho 
de 15 minutos, por exemplo, 
consome 135 litros de água 

em uma casa. Com o registro 
fechado no ensaboamento e  
duração de 5 minutos, o con-
sumo cai para 45 litros;

Deixar a torneira fechada 
enquanto escova os dentes 
ou faz a barba;

Atenção a vazamentos 
dentro do imóvel. Corrija-os 
o mais rápido possível;

Molhar as plantas à noite 
com regador, ao invés de usar 

mangueira, que pode gastar 
até 190 litros em 10 minutos;

A água da piscina infantil pode 
ser bem aproveitada: depois do 
mergulho, use a água para lavar o 
quintal, por exemplo.

“Fazendo nossa parte, po-
deremos manter a qualidade 
de vida e preservar a mais 
importante fonte de riqueza 
de nosso planeta, a água”, 
ressalta o Meio Ambiente.

SUSTENTABILIDADE
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SUSTENTABILIDADE

Alunos da escola municipal 
Professora Maria Thereza de 
Oliveira Picalho (EMEB Don-
doca) visitaram recentemente 
a Nascente Modelo de Avaré. 

O local monitorado há 
cinco anos pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
é referência para a educação 
ambiental. 

A visita monitorada é uma 
continuidade do Projeto Re-
Nascente, cujo propósito é 
conscientizar o público esco-
lar sobre a importância das 
nascentes, levando-o a se 
envolver na proteção desse 
recurso natural. 

A iniciativa também tem 
como propósito a continuida-
de de ações previstas no Pro-
grama Município VerdeAzul, 
que prevê práticas voltadas 
para o desenvolvimento sus-

Projeto leva estudantes para conhecer 
a Nascente Modelo de Avaré

Local monitorado pela Secretaria de 
Meio Ambiente é referência para a 
educação ambiental

tentável em âmbito local.
Agendamento de visitas 

Localizada no Loteamen-
to Vereda do Sol, a Nascente 
Modelo encontra-se cercada 
e em processo de restaura-
ção fl orestal. 

As visitas monitoradas de 
escolas devem ser agenda-
das junto à Secretaria Muni-
cipal de Educação pelo tele-
fone (14) 3711-2211.

Importância 
As nascentes desempe-

nham um importante papel 
para o bem-estar humano, 
fornecendo e conservando 
as águas, mantendo a tem-
peratura mais amena e con-
trolando desastres naturais. 

Essas fontes também são 
importantes locais de refú-
gio, alimentação e reprodu-
ção de animais silvestres.

Alunos da Escola Municipal Pro-
fessora Maria Nazareth Abs Pimentel 
participaram de uma atividade sobre 
coleta seletiva.  

A ação de Educação Ambiental 
realizada no último dia 11 é uma par-
ceria das secretarias municipais de 
Educação e Meio Ambiente. 

Na ocasião, foi discutida a impor-
tância da separação correta do lixo 

Atividade em escola municipal discute importância da coleta seletiva
Ação é uma parceria entre as secretarias
municipais de Educação e Meio Ambiente  

doméstico antes do envio para a co-
leta, entre outros pontos.

O objetivo dos organizadores é 
envolver todos os alunos de Avaré 
em ações de Educação Ambiental. 

A atividade faz parte dos crité-
rios do Programa Município Ver-
de Azul, iniciativa estadual voltada 
para a implantação de metas sus-
tentáveis. 
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SOLENIDADE

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL 

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, à disposição para ciência dos interessa-
dos, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal, 
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:                                                                                                                                    

Data: 27/08/2021

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
DPTO DE PESSOAL

NOTIFICAÇÃO Nº 024/2021  
Estância Turística de Avaré, 26 de Agosto de 2021.
Considerando que o servidor abaixo relacionado faltou injustifica-
damente, e considerando requerimento de Protocolo nº 6472/2021
Fica notificado a comparecer no Departamento de Recursos Hu-
manos e Gestão de Pessoal de imediato, para que sejam adotadas 
as providências legais e regularização da situação funcional, me-
diante apresentação do documento comprobatório do “motivo da 
falta” previsto na LM 315/95 (Estatuto).
O não comparecimento e após o prazo especificado, será dado 
prosseguimento ao feito, conforme dispõe a legislação em vigor.
    
Secretaria  Serviços
Local de Trabalho  Garagem Municipal
Servidor notificado  Silvio Richard Adriano   
   Gonçalves
Atenciosamente,

RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Nome do servidor : SILVIO RICHARD ADRIANO GONÇALVES
Cargo: MONITOR DISCIPLINAR
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INEDITORIAIS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

CONVOCAÇÃO
 
Fica agendada, no DESS, perícia médica ao servidor MARCIA RE-
GINA CORONEL, Cargo AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Matrícula 
nº 943, Motivo AVALIAÇÃO MÉDICA.

AVALIAÇÃO DATA  HORA
Médica  01/09/2021 08:15

Obs: Ao se apresentar, portar cópia simples e original do cartão do 
SUS atualizado, carteira de vacina, e todos os exames realizados, 
receituário e guias de exames a serem feitos.

CONVOCAÇÃO

Fica agendada, no DESS, perícia médica ao servidor ROSEANE 
ALVES CONCEIÇÃO, Cargo COZINHEIRO, Matrícula nº 9570, 
Motivo AVALIAÇÃO MÉDICA DE GRUPO DE RISCO.

AVALIAÇÃO DATA  HORA
Médica  01/09/2021 08:15

Obs: TRAZER comprovante de vacina de COVID-19.

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 191/21 – PROCESSO Nº. 326/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para for-
necimento de Gêneros de Padaria, prontos para consumo
Recebimento das Propostas: 30 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 13 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 13 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 13 de setembro de 2.021 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 192/21 – PROCESSO Nº. 327/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Uniformes 
para os cozinheiros dos Equipamentos da SEMADS
Recebimento das Propostas: 31 de agosto de 2.021 das 08 horas 
até 14 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de setembro de 2.021 
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 19 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 195/21 – PROCESSO Nº. 334/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Botas Cano 
Longo e Camisetas para o SAMU
Recebimento das Propostas: 01 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 17 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 17 de setembro de 2.021 
às 10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 23 de agosto de 2021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021 – PROCESSO Nº 328/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento do Projeto 
“Retomada da Arte em Avaré”.
Data de Encerramento: 13 de setembro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de setembro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 23 de agosto de 2.021 – Crislaine 



EDIÇÃO 1.029 | AVARÉ, 28 DE AGOSTO DE 2021 11
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 – PROCESSO Nº 351/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para serviços de manutenção preventi-
va e corretiva para equipamentos da Secretaria de Serviços.
Data de Encerramento: 16 de setembro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de setembro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 27 de agosto de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – PROCES-
SO Nº. 291/2021
Objeto: Contratação de empresa para licenciamento de barrea-
mento do piscinão, estruturação do Lago Mário Emílio Bannwart 
no bairro Brabância, a jusante do Lago Berta Bannwart entre a Rua 
Oswaldo Brito Benedetti.
Data de Encerramento: 14 de setembro de 2021 às 09:30 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de setembro 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 Estância Turística de Avaré, 24 de agosto de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
César Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de 
Serviços da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA 
a empresa GRAFENO LTDA EPP, responsável pelo fornecimento 
de ferramentas para o Setor de Iluminação Pública da Secretaria 
Municipal de Serviços, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 149/21 – 
Processo nº. 263/21. Homologado em: 20/08/2021.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 e Sandra de Fátima Theodoro, Secretária Municipal 
da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Estância Turísti-
ca de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 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 
JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO – EPP, responsável pelo 
fornecimento de pó de café e açúcar para atender as necessidades 
do Paço Municipal e Secretaria da Indústria e Comércio, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 157/21 – Processo nº. 282/21. Homologado 
em: 16/08/2021.

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 as empresas F. B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI 
– EPP (item 01), LICITA HB INFORMÁTICA LTDA – ME (item 02) e 
LCA – COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI – ME (item 03), 
responsáveis pelo fornecimento das Atas de Registro para even-
tual aquisição de Microcomputador, Impressora Térmica e Fita de 
Transferência Térmica para atender a Farmácia do CAPS II, relati-
va ao Pregão Eletrônico nº. 158/21 – Processo nº. 283/21. Homo-
logado em: 23/08/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa PHARMATIKA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE 
COSMÉTICO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (Itens 
01 ao 06), responsável pelo registro de preços para futura aqui-
sição de material de higienização corporal para o Pronto Socorro, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 161/21 – Processo nº. 286/21. Ho-
mologado em: 20/08/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 037/2021 – Processo nº. 292/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 037/2021 à empresa 

VAPT VUPT CAÇAMBAS EIRELI, referente ao Registro de Preços 
para locação futura de caçambas de 04 m³ (quatro metros cúbi-
cos) para o velório e cemitério municipal. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 24 de agosto de 2.021 – Cesar Augusto Luciano 
Franco Morelli – Secretário Municipal de Serviços.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 068/21 – Processo nº. 346/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à PLANETA MIX COMER-
CIAL LTDA, com valor total de R$ 940,00 (novecentos e quarenta 
reais)., objetivando a aquisição emergencial de material descartá-
vel para atender paciente de mandado judicial, com fulcro no artigo 
24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 19 de agosto de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 157/21 – Processo nº. 282/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO – EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de pó de café e 
açúcar para atender as necessidades do Paço Municipal e Secre-
taria da Indústria e Comércio
Valor Global: R$ 15.267,60 (quinze mil, duzentos e sessenta e sete 
reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 16/08/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 158/21 – Processo nº. 283/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: F. B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP (item 01)
Valor Global: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)
Detentora: LICITA HB INFORMÁTICA LTDA – ME (item 02)
Valor Global: R$ 3.096,00 (três mil, noventa e seis reais)
Detentora: LCA – COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI – ME 
(item 03)
Valor Global: R$ 799,92 (setecentos e noventa e nove reais e no-
venta e dois centavos)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Microcom-
putador, Impressora Térmica e Fita de Transferência Térmica para 
atender a Farmácia do CAPS II
Data da Assinatura da Ata de Registro: 23/08/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 161/21 – Processo nº. 286/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PHARMATIKA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADIS-
TA DE COSMÉTICO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material de 
higienização corporal para o Pronto Socorro, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 111.500,00 (Cento e onze mil reais e quinhentos reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 068/21 – Processo nº. 346/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Objeto: aquisição emergencial de material descartável para aten-
der paciente de mandado judicial, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 149/21 – Processo nº. 263/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRAFENO LTDA EPP
Objeto: Aquisição de ferramentas para o Setor de Iluminação Públi-
ca da Secretaria Municipal de Serviços
Valor Global: R$ 10.429,88 (Dez mil, quatrocentos e vinte e nove 
reais e oitenta e oito centavos)
Data da Assinatura da Contrato: 20/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 037/2021 – Processo nº. 292/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VAPT VUPT CAÇAMBAS EIRELI
Objeto: Registro de Preços para locação futura de caçambas de 

04 m³ (quatro metros cúbicos) para o velório e cemitério municipal.
Valor: R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 006/18 – PROCESSO N° 061/18 (Contrato n° 112/18), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a 
empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para a execução de construção de uma creche tipo I, Metodologia 
Convencional, através do Programa Pró-Infância – Rua João No-
gueira, com prorrogação da vigência contratual até 10 de janeiro de 
2.022. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Munici-
pal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO N° 034/2020 (Contrato n° 
062/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA, ob-
jetivando o fornecimento de materiais máquinas, equipamentos e 
mão de obra para execução da construção da escola de ensino 
fundamental sirtuado na Avenida Carlos Ramires s/n, com prorro-
gação do prazo de vigência contratual até 10 de outubro de 2.021. 
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretaria Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 064/19 – PROCESSO N° 149/19 (Contrato n° 228/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa ÂNGELO RIBEIRO DE LIMA ME, objetivando o fornecimento 
de materiais de consumo de padaria, itens para café da manhã 
para o Corpo de Bombeiros de Avaré, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 30 de julho de 2.022, no valor global de 
R$ 27.086,15 (vinte e sete mil, oitenta e seis reais e quinze centa-
vos). Olivia Perrone Cazo – 1ª Tenente do Corpo de Bombeiros da 
Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REAJUSTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/15 – PROCESSO Nº 228/15 
(Contrato n° 184/15), fica REAJUSTADO os valores da prorroga-
ção do contrato, com a senhora ELIZABETH GUERREIRO ALVES, 
o que objetiva a locação de imóvel para instalação do Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, situado a Rua 
Rio de Janeiro, n° 911 – Centro – Avaré/SP. Assinatura do Termo 
de Reajuste: 18/08/2.021.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
Pregão Eletrônico Nº 155/2020 – PROCESSO Nº 307/2020 (Ata de 
Registro n° 242/2020), fica REEQUILIBRADO os valores do item 
03 Lote 09 – Cota Principal e item 03 – Lote 10 – Cota Reservada, 
com a empresa A. A. ZUB DISTRIBUIDORA, da Ata de Registro 
de Preços que tem como objeto  o registro de preços para futura 
aquisição de material de construção. Assinatura do Termo de Ree-
quilíbrio: 23/08/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os Itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15 e 17 do PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº. 160/21 – PROCESSO Nº. 285/21, obje-
tivando a aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária 
Municipal, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revoga-
do em: 25/08/2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Muni-
cipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
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A imunização contra 
a Covid-19 acontece de 
segunda a sexta-feira 
nos seguintes locais e 
horários:

Posto Vera Cruz (Rua 
Carmem Dias Faria, s/n) 
das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas;

Drive-thru no Par-
que Fernando Cruz Pi-
mentel (Emapa) das 8 
às 11 e das 13 às 16 ho-

Jovens de 15 a 17 anos são vacinados 
contra a Covid a partir segunda-feira, 30
Pais devem estar presentes ou assinar termo de assentimento

Jovens de 15 a 17 
anos sem comorbida-
des são vacinados con-
tra a Covid-19 a partir 
de segunda-feira, 30 de 
agosto.   

Nesse primeiro dia, 
o atendimento ao pú-
blico vai das 8 às 17 

horas, sem interrupção 
durante o horário de 
almoço.

Autorização verbal 
ou por escrito

A vacinação do pú-
blico-alvo está condi-
cionada à presença de 
pais e/ou responsáveis 

legais, que poderão 
autorizar verbalmente 
a aplicação do imuni-
zante.

Caso o responsável 
não esteja presente, 
será preciso apresen-
tar o termo de assenti-
mento assinado pelos 

pais e/ou responsáveis 
legais, de acordo com o 
disposto no art.142 do 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o qual 
ficará retido pelo servi-
ço de saúde.

O documento, que 
deve ser levado já im-

presso e devidamente 
preenchido, pode ser 
baixado no link https://
drive.google.com/file/
d/1pxsaThzN_gFMM-
cvfToOk228a_Z3tIhne/
view.

Também é necessá-
rio apresentar CPF, do-

cumento com foto, car-
tão SUS e comprovante 
de residência.

A recomendação é 
que o munícipe faça 
o pré-cadastro no site 
vacinaja.sp.gov.br para 
evitar filas e facilitar o 
atendimento.

A Secretaria Muni-
cipal da Saúde informa 
que 1468 pessoas não 
compareceram para to-
mar a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. 
O balanço foi divulgado 

Com 1468 faltosos, Saúde faz alerta sobre
importância da segunda dose contra a Covid-19
Quem perdeu o prazo ou já está apto para receber a segunda dose deve procurar os
pontos de vacinação

na quarta-feira, 25. 
Além de representar 

um risco para o próprio 
munícipe e para sua fa-
mília, a ausência com-
promete o combate ao 
coronavírus. 

“A vacinação uma es-
tratégia coletiva contra 
a pandemia. Portanto, é 
fundamental completar 
o esquema vacinal para 
garantir a maior prote-
ção”, reitera a pasta.    

A população dever 
ficar atenta à data agen-
dada no Cartão Verde 
para não perder o prazo. 

De acordo com os 
dados, 368 pessoas ain-
da não tomaram a se-

ras. Em caso de chuva, 
o serviço será tempo-
rariamente transferido 
para o Centro de Saúde 
I (Rua Acre, nº 1281);

Posto Brabância 
(Praça Armando de 
Paula Assis, s/n) das 8 
às 11 horas e das 13 às 
16 horas;

Posto Santa Elizabe-
th (Rua Saul Bertolacini, 
s/n) das 13 às 16 horas.

Confira os locais de vacinação

gunda dose da vacina 
AstraZeneca. Já em re-
lação à Coronavac são 
1100 faltosos.

A faixa etária de 30 
a 39 anos concentra o 
maior número de au-

sentes: 813 pessoas. 
Já o público a par-

tir de 90 anos registra 
apenas 2 moradores 
que não comparece-
ram para completar o 
esquema vacinal. 


