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MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

10 DE MAIO DE 2021

MOÇÃO
MOÇÃO DE APLAUSOS

Luiz Cláudio da Costa, e outros
-A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, legítima representante 
do povo Avareense, interpretando o sentimento da comunidade que repre-
senta, faz inserir na ata de seus trabalhos A MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
POSTO DE BOMBEIROS DE AVARÉ, 2º PELOTÃO, DO 5º SUBGRUPA-
MENTO E BOMBEIROS DO 15º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS, coman-
dada pela 1º TENENTE OLIVIA PERRONE CAZO,  pela precisa atuação 
realizada no dia 07 de Maio de 2021, por volta das 11:45 hs, onde atendendo 
o chamamento se direcionaram até o Viaduto da SP 255, KM 259, passarela 
sobre a Rodovia, que liga o Bairro São Judas e Jardim Paineiras, denomi-
nada PASSARELA OSÓRIO GERALDO DA SILVA JUNIOR, e com destreza, 
muita técnica e capacidade, intercederam rapidamente para salvaguardar a 
vida de uma jovem que estavam tentando pular da referida passarela na ten-
tativa de suicídio, e por precipitação, conseguiram viabilizar contato verbal 
com a mesma de forma que ela reconsiderasse a ideia de tirar a própria vida.   
Porém, após algum tempo de diálogo, sem êxito em dissuadi-la, foi neces-
sário que os bombeiros agissem utilizando-se de técnicas de salvamento em 
altura para salvaguardá-la do risco de se jogar ou mesmo cair do local.  O 
êxito e resgataram a Jovem numa atuação impecável e com muita seguran-
ça, e numa atitude de coragem preservaram vida jovem, o bem mais precio-
so que temos, trazendo-a junto ao ceio de sua família para o bem de todos, 
evitando a possível morte por suicídio, e tal evento lamentavelmente aumen-
taria ainda mais as estatísticas atuais em nosso município. APÓS A AÇÃO A 
VÍTIMA FOI ENCAMINHADA PARA UMUNIDADE DE SAÚDE, SENDO QUE 
FORAM UTILIZADAS DUAS VIATURAS: UMA EQUIPE DE SALVAMENTO 
E UMA DE RESGATE.   Que se dê conhecimento desta Moção a COMAN-
DANDE DO CORPO DE BOMBEIROS E A TODOS OS COMPONENTES 
QUE ATUARAM NESSA MISSÃO SENDO ELES: 1º SARGENTO PM MAR-
COS PAULO DE SOUZA; 2º SARGENTO PM FÁBIO ASSUNÇÃO PEREI-
RA; CABO PM JOSÉ GUILHERME LOPES;  CABO PM ALEX SANDRO 
FERREIRA NEVES; CABO PM ALBERT MONTEIRO; CABO PM THIAGO 
RAMÓN LEME CABO PM NELSON RAFAEL RAMOS FERREIRA; SOLDA-
DO PM MARCELO ZAMPIERI SOUTO BARBOSA. solicito que essa Moção 
seja encaminhada a Comandante do Corpo de Bombeiros de Avaré, e que 
cientifique e parabeniza os seus comandados envolvidos nessa ocorrência 
em data oportuna, para que se apresente nessa “Casa de Leis” a fim de 
serem homenageados e agraciados com o “Diploma de Honda ao Mérito”. 

INDICAÇÕES
Flávio Eduardo Zandoná- Presidente

-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de melhorar 
a limpeza dos banheiros do Largo do Mercado. Justifica-se a propositura, 
pois o local além de ser de grande circulação de avareenses, também é um 
ponto Turístico Local recebendo várias pessoas de outras cidades.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade para melho-
rar a iluminação do Largo do Mercado. Justifica-se a propositura, para que 
eventos noturnos possam ocorrer no local, além de levar mais segurança 
ao mesmo.

Adalgisa Lopes Ward
-para que realize estudos sobre a possibilidade de verificar e controlar o uso 
de agrotóxicos na área rural.
-por meio do setor competente, para que realize estudos junto com as Super-
visoras de Ensino para verificar o nível de aprendizado dos alunos durante 
as aulas online. Considerando, o esforço e o trabalho que os professores 
tiveram para elaborar as aulas e atividades. Sabemos que a presença física 
é muito importante principalmente para os alunos do 1º ao 5º ano que preci-
sam do professor caminhando ao lado e alertando das distrações e possível 
erros vistoriados pelo professor.
-por meio do setor competente, para que providencie confecção e distribui-
ção de cartilhas sobre “Bullyng” e suas consequências para ser distribuídas 
nas Escolas para os pais nas Reuniões de Pais e Mestres.  Considerando 
que, toda sociedade avareense deve ter consciência dos danos morais, prin-
cipalmente para crianças e adolescentes.
-por meio do setor competente, para que realizem limpeza na guia e passeio 
público, que estão cobertos de matos na Rua Doutor Cazem Chaddad/Bairro 
Parque Residencial Gilberto Filgueiras II, em frente ao número 247. 
-por meio do setor competente, para que realize estudos para a Criação da 
Carteira Municipal de Identificação da Pessoa Autista.
-por meio do setor competente, para estude a possibilidade de instalar uma 
catraca na porta de entrada do Cemitério Municipal.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de im-
plantação de ciclovia e pista de caminhada  para oferecer espaço adequado 
para a prática de ciclismo e caminhada em nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie pintura de solo que 
estão apagadas “Devagar” na Avenida Santos Dumont.
-por meio do setor competente, para que tomem providências em relação 
aos fios soltos no meio da Avenida Santos Dumont.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de urgência 

fiscalização nos terrenos de nossa cidade que estão cobertos de mato.
-por meio do setor competente, para que realizem estudos no sentido de criar 
e implantar um Programa de Prevenção de Saúde Escolar na Rede Munici-
pal de Ensino. Considerando que, a presente indicação se faz necessária 
para melhoria da qualidade de nossas escolas. A escola por ser um  espaço 
de formação e educação do ser humano em todos os aspectos, é o local 
ideal para ajudar na melhoria dos hábitos de Saúde.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Antonio Hassum/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que instale uma placa de indicação que 
a via é sem saída na Rua dos Pardais.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação 
em vigor, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Doutor Cazem 
Chaddad/Bairro Parque Residencial Gilberto Filgueiras II ao lado do número 
56, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável  da Rua Gerald Maria Dias/Bairro Brabância.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua José Marcos Gua-
zelli/Bairro Brabância, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie pintura de solo da faixa 
de Pare na Rua Luiz Emanuel confluência com a Avenida Santos Dumont.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento nas pinturas de 
solo nas diversas faixas que estão apagadas na Rua Suzana Garcia Ferrei-
ra/Bairro Vila Operária.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de implantar 
o Sistema de Identificação de ruas por CEP em nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que efetue fiscalização nos prédios pú-
blicos e no comércio de nossa cidade para verificar o uso dos termômetros 
digitais para aferição da temperatura nas pessoas que entram nos estabe-
lecimentos.

Jairo Alves de Azevedo
-peço novamente, para que através do órgão competente DEMUTRAM (DE-
PARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), seja analisada a possibilidade 
de se fazer a instalação de um redutor de velocidade (LOMBADA) na Av. 
Emilio Figueiredo defronte ao número 15. No local vi a necessidade de fazer 
também a pintura de solo (DÊ A PREFERÊNCIA). Essa sinalização é primor-
dial pois no local citado acima já aconteceu vários acidentes, pois está muito 
perigoso sem a sinalização devida e sem um redutor de velocidade; a ave-
nida acaba em uma rotatória e os motoristas passam pela mesma em alta 
velocidade. Eu gostaria que o órgão citado acima respondesse. Os morado-
res e comerciantes reivindicam a esse vereador providências sobre o local.
-peço novamente para que através do órgão competente seja analisada a 
possibilidade de fazer a instalação de uma placa de sinalização (PARE) na 
Rua Bastilio Ovidio Tardivo esquina com a Rua Ernesto Vendramini, no local 
há extrema necessidade da instalação da mesma pois ali já houve vários 
acidentes e nada foi feito. Os moradores e comerciantes reivindicam a esse 
vereador providencias sobre o local.

Leonardo Pires Rípoli
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao setor competente, 
após um estudo técnico, a viabilidade da instalação de uma cobertura na 
pista de skate municipal, localizada próximo a rodoviária. Fomos procurados 
por alguns jovens, onde relataram que por conta de ser um local sem cober-
tura, a pista fica muito suja, o que atrapalha a utilização do local. Destacamos 
ainda que o skate se tornou um esporte olímpico, o que aumentou a procura 
pela modalidade.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao setor competente, 
após um estudo técnico, a viabilidade da construção de uma ciclovia e/ou 
pista de caminhada na Avenida Avelino Antonangelo Filho, no Bairro São 
Rogério. O local é diariamente utilizado para a prática de atividades físicas, e 
fomos procurados por moradores, que fizeram tal reivindicação, e que tam-
bém estão preocupados com a segurança dos pedestres, por conta do fluxo 
de veículos na referida avenida.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao setor competente, 
a instalação de uma lixeira próximo a caixa d'água, no Bairro Mário Emílio 
Bannwart, visto a necessidade dos moradores do referido bairro e também 
de áreas rurais próximas, não ter onde descartar seus lixos. A solicitação é 
recorrente.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao Comutran, 
após um estudo técnico, a viabilidade da instalação de lombadas na Avenida 
Madre Paulina. Em contato com empresários no local, nos passaram que, 
apesar das placas de limite de velocidade (40 km) que já existem na avenida, 
alguns motoristas não respeitam, elevando o risco de acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao Comutran, após 
um estudo técnico, a viabilidade da instalação de lombadas e também placas 
de velocidade na Rua Saul Bertolacini, no Bairro Santa Elizabeth. Estive pre-
sente no local, conversei com moradores, e constatei que veículos transitam 
em alta velocidade. No local existe uma praça, uma creche e também uma 
igreja, por isso existe um grande fluxo de veículos, e também pedestres, 
elevando o risco de acidentes.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MARCIO HENRIQUE DO PORTO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA JULIA ALVES.
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- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora JENI DE OLIVEIRA LIMA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JAYME TONINI FILHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor LUIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VALDINÉIA APARECIDA CARVALHATI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor DIRCEU MOREIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que seja oficiado ao Moto Clube Unidos pela Fé, votos de aplausos e pa-
rabenizações pelo evento realizado no último sábado dia 08 de maio, 1.º 
DRIVE THRU Solidário que arrecadou alimentos para as famílias carentes 
da cidade.
- que seja oficiado a ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo e encaminhado a todos os gabinetes dos deputados Estaduais, que a San-
ta Casa de Misericórdia de Avaré está necessitando de ajuda “Emergencial”, 
pela situação crítica que se encontra com falta de insumos do qual até acar-
retou na suspensão de atendimento emergencial de Pronto Atendimento.
- que seja oficiado a toda Bancada Paulista dos Deputados Federais do Palá-
cio do Congresso – Câmara dos Deputados, que a Santa Casa de Misericór-
dia de Avaré está necessitando de ajuda “Emergencial”, pela situação crítica 
que se encontra com falta de insumos do qual até acarretou na suspensão 
de atendimento emergencial de Pronto Atendimento.
- que seja oficiado à Secretária Municipal da Educação, Sra. Josiane Ap. Lo-
pes de Medeiros, para que encaminhe à EMEB Anna Novaes de Carvalho os 
seguintes questionamentos acerca das aulas e suas respectivas atividades 
remotas do 1º ao 5º ano, em todas as disciplinas:  - Como estão sendo minis-
tradas as atividades aos alunos?  - É dada uma orientação prévia aos alunos 
para a resolução das atividades? - Como é feito o acompanhamento dessas 
atividades? - De que forma está sendo feita a avaliação dessas atividades? - 
Como os alunos têm respondido às atividades passadas? - Os resultados de 
tais atividades têm alcançado os objetivos propostos?

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ALICIO AMERICO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CLAUDIO GUILHERME TELLES DE MENEZES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOÃO BATISTA DAFFARA FILHO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANTONIO DA SILVA AVELINO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora EVA DE FREITAS BARBOZA.

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1a Secretária
- que seja oficiado à SABESP  - Cia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, para que responda a esta Casa de Leis como está o processo 
de ligação de água nos loteamentos Porto Miramar, ponta dos Cambarás, 
Vivenda do Solemar e Estribo, todos às margens da Represa de Jurumirim, 
em nosso município, posto que é uma reivindicação e extrema necessidade 
dos moradores desses locais.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Dr. Roslindo 
Wilson Machado, Secretário Municipal da Saúde, para que nos informe:
Se é possível providenciar vacinação para os Garis e os o funcionários do 
Aterro Sanitário que são funcionários e que estão expostos ao Coronaví-
rus? - que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e ao Ex-
celentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, ao que segue: 
Solicito informações se é possível reforçar a seguranças (monitoramento/
câmeras de segurança) estabelecer controle rígido ao acesso das Creches e 
Escolas do Município e Escolas Estaduais, proporcionando mais segurança 
aos professores, funcionários e alunos.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Dr. Roslindo Wil-
son Machado, Secretário Municipal da Saúde, para que nos esclareça sobre 
a situação preocupante dos casos de COVID-19 em nossa cidade e pouca 
quantidade de insumos para atender os pacientes:  Se existe perspectiva de 
realização de exames em pacientes que apresentam a chamada “Síndrome 
Gripal” a exemplo de outros municípios que realizaram em grande quantida-
de testagem de seus munícipes sintomáticos e dessa maneria proporcionar 
um diagnóstico mais próximo da real incidência das pessoas afetadas pelo 
Coronavírus?
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que es-
clareça a esta Casa de Leis sobre o reajuste salarial do Servidor Público 
Municipal:  Para que esclareça a razão pela qual até a presente data não 
foi concedido reajuste salarial do Servidor Público. Considerando que, a ca-
tegoria cobra as revisões atrasadas de 2017 até 2020, estão com o salário 
defasado e estão se endividando para conseguirem sobreviver e a cada dia 
seus salários diminuem.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretário 
Municipal da Saúde, para que informe a esta Casa de Leis sobre as ambu-
lâncias utilizadas para transportar os pacientes que estão No Pronto Socorro 
Municipal:  1) As ambulâncias estão sendo desinfectadas/higienizadas todos 
os dias?  2) Qual o critério utilizado para fazer a desinfecção/higenização?  

3) Essa vereadora recebeu uma denúncia de que a ambulância que 
estava no PS foi acionada para levar uma senhora de 82 anos, acamada e 
com demência, e para aproveitar a viagem foi colocado um paciente com 
COVID junto com esta senhora e um familiar que a acompanhava.  Che-
gou ao conhecimento do Senhor Prefeito Municipal e Secretário da Saúde 
o tamanho descaso com os avareenses qu estão se resguardando em suas 
residências e seguindo as normas estabelecidas pela OMS – Organização 
Mundial da Saúde?  Segue na íntegra o manifesto de indignação do jovem 
acompanhante de sua avó que se sentiu furioso com essa situação: “Olha 
a irresponsabilidade e falta de preparo do serviço de ambulância de Avaré. 
Solicitei a pouco uma ambulância no Pronto Socorro para levar minha avó 
(82 anos acamada e com demência) para casa. E os funcionários da ambu-
lância colocaram um paciente com COVID  junto para “aproveitar a viagem”. 
Assim que o moço sentou e eu descobri, comecei a bater na porta para pararem. 
Liguei no Pronto Socorro para reclamar e o atendente ainda inventou o nome 
fingindo marcar a reclamação. Depois não entendem o por que o Viruá está se 
propagando dessa forma. INDIGNADO.”  Solicito providências para que essa 
situação não mais aconteça no setor de ambulâncias do Pronto Socorro.

Carlos Wagner Januário Garcia
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÕES a equipe da DIG da Polícia Civil de Avaré pela excelente ocor-
rência do último dia 1º de Maio quando por volta das 03:00 h da manhã pelo 
pedágio do Km 240 da SP 255-Rodovia João Mellão quando prenderam em 
flagrante um casal residente em Avaré por Tráfico e a Associação ao Tráfico 
de Drogas. O flagrante ocorreu após um excelente trabalho investigativo no 
qual os policiais passaram a monitorar esse casal que na referida data des-
locaram-se até a cidade de Santos/SP no Litoral Paulista afim de buscar a 
droga.  Durante a abordagem os policiais fizeram uma busca minuciosa no 
veículo e lograram êxito em localizar em um espaço no interior do painel do 
um saco plástico contendo 247 pinos (eppendorf) contendo cocaína pronta 
para o consumo, sendo apreendidos também um celular e uma máquina 
de cartão de crédito/débito. O sucesso desse  trabalho policial só se deu 
em decorrência do empenho de toda a equipe da Delegacia de Investiga-
ções Gerais que é chefiada pelo Delegado Dr. Fabiano Ribeiro da Silva e 
composta pelos Policiais Mauro Celestino, José Manhez Filho, José Lúcio 
de Andrade, Marcelo Carlos de Oliveira, Débora Juliana Cesário, Marcos 
Bassano de Souza Fernando Mantovani Tavares e Valdemir Alcides Matias, 
os quais são dignos do reconhecimento por essa Casa de Leis e por toda 
sociedade avareense.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais,  que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal Joselyr Benedito da 
Costa Silvestre para que informe a esta Casa de Leis qual a real efetividade 
da Guarda Civil Municipal de Avaré; Onde estão trabalhando os 63 agentes 
pertencentes ao efetivo da Guarda; Quantas viaturas estão à disposição da 
desse órgão de segurança e se algum projeto para a reestruturação da Guar-
da Municipal, uma vez que é de suma importância o trabalho da Guarda Mu-
nicipal como força auxiliar da Polícia Militar, bem como a proteção de bens, 
serviços, logradouros públicos e instalações do nosso município. 

Hidalgo André de Freitas
- Para que seja oficiado a empresa INFOMED, responsável pelo Pronto So-
corro Municipal da Estância Turística de Avaré, na pessoa do (a) Diretor (a), 
no sentido de convidá-lo (a) a comparecer à esta Casa de Leis na próxima 
sessão ordinária, com o propósito de prestar esclarecimentos quanto aos 
atendimento realizados no Pronto Socorro Municipal e demais dúvidas. Vale 
ressaltar que tais esclarecimentos são de extrema importância a toda popu-
lação Avareense.
- Para que seja oficiado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Avaré 
para que informe a esta Casa de Leis por que até o momento o Correio ainda 
não está efetuando a entrega de correspondências no Bairro Vila Jatobá.
- Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal para que determine ao Setor de Licitação e Contratos que 
encaminhe a esta Casa de Leis Cópia do Contrato da Empresa contratada para 
prestar serviços médicos e de plantonistas no Pronto Socorro Municipal.
- Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal da Saúde, Roslindo Wilson Macha-
do, que responda a esta Casa de Leis, os seguintes questionamentos: Neste 
grave momento de Pandemia mundial onde se demanda a máxima prioridade 
para proteger e cuidar de nossa população, informe a essa Casa de Leis qual 
a estrutura de recursos humanos disponibilizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde para atendimento dentro da nossa Rede Municipal de Saúde
- Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, Prefeito Municipal e também a Vigilância Sanitária instalada no Municí-
pio, para que seja realizada uma diligência na Garagem Municipal, afim de 
apurar eventuais irregularidades naquele local, devido a denúncias recebi-
das e visita IN LOCO, onde pude verificar:  sucatas amontoadas servindo de 
criadouro para animais peçonhentos e proliferação de mosquitos da dengue. 
Fotos apresentadas em sessão.

Jairo Alves de Azevedo
- que sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre e o D.E.R. (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM) 
localizada na Av. Dr. Antônio Silvio Cunha Bueno n° 740, engenheiro 
responsável Sr. Jose Antônio Izzo, para que através deste analise uma 
solução para o trevo de acesso à Arandu, Itaí e São Paulo, localizado 
na Rodovia Salim Antônio Curiati (SP-245). Ali os motoristas encontram 
dificuldade em realizar a travessia da rodovia citada acima para o sentido 
Itaí. No local não há placas de indicação e nem pintura de solo sinalizan-
do o deslocamento dos veículos que necessitam fazer a travessia. Pela 
falta de sinalização no local o órgão de fiscalização (Polícia Militar Rodo-
viária) vem atuando os motoristas por conta da travessia que a meu ver 
não estão errados em fazer, pois só existe essa maneira de se direcionar 
de Avaré sentido à Itaí.

Maria Isabel Dadário
- Que seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor com-
petente, para que considerando o requerimento 375/2021 do dia 26/04/2021, 
que se refere a retirada da terra do terreno ao lado da casa 462, a rua José 
Augusto Claro, Bairro Jardim Califórnia, para a Pavimentação asfáltica do 
local, que informe a esta casa de lei os seguintes questionamentos abaixo:  - 
O nome do Gestor responsável pela obra e pela contratação da empreiteira; 
- Uma cópia do contrato entre a firma e a prefeitura; - O nome do proprietário 
do terreno e a autorização para a retirada da terra.

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 e Extraordinária de 10/05/2021, 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”
0 Projeto de Lei nº 91/2021 
Autoria: Vereador Flávio Eduardo Zandoná
Dispõe sobre a alteração da Lei nº 2.464/2021 e dá outras provi-
dências;

1 Projeto de Lei nº 92/2021
Autoria: Vereadora Carla Cristina Massaro Flores 
Estabelece prioridade de matrícula e de transferência às crianças 
e adolescentes, que estejam sob a guarda de mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, nas escolas municipais de ensino 
infantil e fundamental de Avaré.;

2 Projeto de Lei nº 93/2021
Autoria: Vereador Luiz Claudio da Costa
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do símbolo mundial da 
conscientização dos Transtornos do Espectro Autista - TEA, nas 
placas de atendimento prioritário;

3 Projeto de Lei nº 94/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 94.992,95 - Fundo Municipal de Saúde);

4 Projeto de Lei nº 95/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 38.504,60 - Fundo Municipal de Saúde).

5 Projeto de Lei nº 96/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 78.002,25 - Fundo Municipal de Saúde);

6 Projeto de Lei nº 97/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 501.056,45 - Fundo Municipal de Saúde); e

7 Projeto de Lei Complementar nº 98/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Altera redação do art. 3º e Anexo I, da Lei Complementar Municipal 
nº 259, de 04 de maio de 2021.

EXTRATO DE EDITAL 
Processo nº 04/2021 - Pregão Presencial nº 01/2021

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/05/2021, 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, visando a aquisição de 01 (um) veícu-
lo de passeio tipo sedan médio, DEVENDO O BEM FORNECIDO 
ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, equipado com todos os aces-
sórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, conforme itens 
constantes do anexo I do edital,  que estará disponível na Sede do 
Poder Legislativo, sito à Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP, 
no horário das 08h00min, às 14h00min e também poderá ser aces-
sado através do link: camaraavare.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2021 – PROCESSO Nº. 189/2021
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de 
médicos da especialidade de otorrinolaringologia, conforme edital
Data de Encerramento: 16 de junho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 16 de junho 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, 14 de maio de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2021 – PROCESSO Nº. 
186/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de cons-
trução da Casa Abrigo, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 17 de junho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 17 de junho 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, 14 de maio de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2021 – PROCESSO Nº. 
187/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recupe-
ração asfáltica na Rua Joselyr de Moura Bastos, Jardim Paineiras, 
Avaré/SP.
Data de Encerramento: 18 de junho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 18 de junho 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, 14 de maio de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2021 – PROCESSO Nº. 156/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ma-
terial descartável (fraldas, frasco, absorventes, ácidos graxos, ata-
dura de rayon, compressa de gaze e fita adesiva cirúrgica) para 
atender pacientes do CASE
Recebimento das Propostas: 07 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 18 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 18 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 23 de junho de 2.021 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 14 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/21 – PROCESSO Nº. 159/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento de luminária decorativa
Recebimento das Propostas: 20 de maio 2.021 das 08 horas até 01 
de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 01 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 01 de junho 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 093/21 – PROCESSO Nº. 160/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em confecção de carimbos de madeira para as Uni-
dades de Saúde

Recebimento das Propostas: 24 de maio 2.021 das 08 horas até 07 
de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 07 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de junho 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/21 – PROCESSO Nº. 165/21
Objeto: Aquisição emergencial de necessaire com produtos para 
o enfrentamento do COVID-19 em todas as Unidades Escolares 
pertencentes à Secretaria Municipal da Educação
Recebimento das Propostas: 26 de maio 2.021 das 08 horas até 09 
de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 09 de junho 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 098/21 – PROCESSO Nº. 167/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de material de 
papelaria e aviamento para o Setor de Saúde – CAPS II
Recebimento das Propostas: 31 de maio 2.021 das 08 horas até 14 
de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de junho 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, 13 de maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/21 – PROCESSO Nº. 169/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Aquisição de Ventiladores de Parede, Lavadoras de Alta 
Pressão e Televisor
Recebimento das Propostas: 17 de maio de 2.021 das 08 horas até 
27 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de maio de 2.021 às 08h10 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 27 de maio 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, 28 de abril de 2.021 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2021 – PROCESSO Nº. 172/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial
Recebimento das Propostas: 04 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 17 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 17 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 21 de junho de 2.021 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/2021 – PROCESSO Nº. 173/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Aquisição de veículos para as Secretaria Municipais de 
Assistência e Desenvolvimento Social e Planejamento, Obras e 
Transportes
Recebimento das Propostas: 25 de maio de 2.021 das 08 horas até 
09 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de junho de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/21 – PROCESSO Nº. 177/21

EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais e 
ferramentas para serem utilizados na Sinalização de Trânsito
Recebimento das Propostas: 18 de maio de 2.021 das 08 horas até 
28 de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de maio de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 28 de maio 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, 30 de abril de 2.021 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/21 – PROCESSO Nº. 179/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de fórmula infantil 
para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de 
primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas especí-
ficas com restrição de lactose a base de aminoácidos livres para 
atendimento de Mandado Judicial
Recebimento das Propostas: 25 de maio 2.021 das 08 horas até 08 
de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de junho 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/21 – PROCESSO Nº. 181/21
Objeto: Aquisição de veículo picape para a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes
Recebimento das Propostas: 21 de maio 2.021 das 08 horas até 02 
de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 02 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 02 de junho 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/21 – PROCESSO Nº. 182/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de lavadora de roupas e armário para escritório para uso no Velório 
Municipal
Recebimento das Propostas: 19 de maio 2.021 das 08 horas até 31 
de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 31 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 31 de maio 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 111/21 – PROCESSO Nº. 184/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Aquisição de ferramentas de informática para montagem 
de cabeamento e de manutenção de redes internas nas diversas 
Secretarias e Departamentos da Estância Turística de Avaré
Recebimento das Propostas: 02 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 16 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 16 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 16 de junho 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, 13 de maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 113/21 – PROCESSO Nº. 201/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Aquisição de máscaras, luvas, avental e álcool em gel para 
atender a demanda do Velório e Cemitério Municipal
Recebimento das Propostas: 17 de maio 2.021 das 08 horas até 27 
de maio de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de maio de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 27 de maio 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 maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/2021 – PROCESSO Nº. 208/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de 
empresa para serviços de aferição, ensaios/selagem, lacração, 
manutenção em tacógrafos e fornecimento de peças para veículos 
da frota escolar
Recebimento das Propostas: 28 de maio de 2.021 das 08 horas até 
14 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2021 – PROCESSO Nº. 209/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de acessórios para equipamentos médico hos-
pitalar
Recebimento das Propostas: 01 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 15 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 15 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/2021 – PROCESSO Nº. 210/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de ab-
sorventes e fraldas geriátricas para atender pacientes de mandado 
judicial
Recebimento das Propostas: 24 de maio de 2.021 das 08 horas até 
08 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 117/2021 – PROCESSO Nº. 211/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais descartáveis para atender pacientes de mandado judicial
Recebimento das Propostas: 27 de maio de 2.021 das 08 horas até 
11 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de junho de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 16 de junho de 2.021 às 
09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 118/2021 – PROCESSO Nº. 212/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de materiais de construção para manutenção 
das pontes da Rua Santa Catarina e Rua Saul Bertolacini
Recebimento das Propostas: 26 de maio de 2.021 das 08 horas até 
10 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 10 de junho de 2.021 às 
14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 15 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO Nº. 228/2021 REFERENTE AO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 023/2021 – PROCESSO Nº. 193/2021

Considerando o pedido da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Transportes, o Senhor ALEXANDRE LEAL NIGRO, Secretário 
Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de 

Avaré, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a rerratifica-
ção do edital em epígrafe, nos moldes a serem conferidos através 
do site www.avare.sp.gov.br.
Data de Encerramento: 07 de junho de 2.021 às 09h30min, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 07 de junho 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, 14 de maio de 2.021 – Olga Mi-
tiko Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações.

ADJUDICAÇÃO
Chamada Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 110/2021

Fica ADJUDICADA a Chamada Pública 001/2021 às empresas 1) 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS BAIRROS: R$ 
774.012,00; 2) COAFASO – COOPERATIVA DOS AGRICULTO-
RES FAMILIARES DO SUDOESTE – SP: R$ 111.222,00 e 3) CO-
OPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E REGIÃO – CO-
OPEVA: R$ 541.870,40 nos valores globais especificados acima; 
responsáveis pelo fornecimento de hortifrutis para Merenda Esco-
lar. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de maio de 2.021 
– Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 110/2021

Fica HOMOLOGADA a Chamada Pública 001/2021 às empresas 
1) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS BAIRROS: 
R$ 774.012,00; 2) COAFASO – COOPERATIVA DOS AGRICUL-
TORES FAMILIARES DO SUDOESTE – SP: R$ 111.222,00 e 3) 
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E REGIÃO – 
COOPEVA: R$ 541.870,40 nos valores globais especificados aci-
ma; responsáveis pelo fornecimento de hortifrutis para Merenda 
Escolar. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de maio de 
2.021 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Munici-
pal de Educação da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Estância Turística 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 as Empresas INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – ME, 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME e MUL-
TISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP, responsáveis 
pelo registro de Preços para futura aquisição de produtos de lim-
peza e descartáveis para atender aos Equipamentos da SEMADS, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 037/21 – Processo nº. 065/21. 
Homologado em: 29/04/2021.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, 
VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas 
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 
(itens 02 e 05), STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP (item 08), ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI EPP (itens 03, 06 e 07), DIMEBRÁS COMERCIAL HOS-
PITALAR LTDA (item 01) e CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA (item 04), referente ao 
registro de preços para eventual aquisição futura de esfigmomanô-
metro e estetoscópio para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro 
Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 051/2021 – Processo 
nº. 094/2021. Homologado em: 23/04/2021.

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social 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 as empresas EXCLUSIVA COMERCIAL E 
NEGÓCIOS LTDA EPP (Itens 01, 03, 04, 06, 08 e 09) e FERNAN-
DO PEREIRA EIRELI EPP (Itens 02, 05, 07 e 10, responsáveis 
pelo registro de preço para eventual fornecimento de itens diversos 
para o SAI I e II, Casa de Passagem e Serviço de Acolhimento 
Emergencial, Considerando a Portaria n° 369 de 29 de abril de 
2020 que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recur-
so federal para a execução de ações socioassistenciais e estrutura-
ção da rede do SUAS, devido a situação vivenciada pela pandemia 
COVID-19, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 065/21 – Processo nº. 
124/21. Homologado em: 30/04/2021.
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Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e 
Transportes 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 GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP, responsável pelo 
fornecimento de roçadeira com guidão em design assimétrico 
que proporciona a melhor posição de trabalho, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 070/21 – Processo nº. 132/21. Homologado em: 
07/05/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 048/2021 – Processo nº. 213/2021

Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MOTA DIS-
TRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, no valor total de R$ 56.000,00 
(cinquenta e seis mil reais), objetivando a contratação de empresa 
responsável pelo fornecimento emergencial de testes rápido para 
detecção de anticorpos das classes IGG e IGM de COVID-19, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 11 de maio de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/21 – Processo nº. 065/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA MACATUBA LTDA – ME
Valor Global: R$ 49.134,68 (quarenta e nove mil, cento e trinta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos)
Detentora: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME
Valor Global: R$ 41.507,81 (quarenta e um mil, quinhentos e sete 
reais e oitenta e um centavos)
Detentora: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
Valor Global: R$ 2.543,02 (dois mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e dois centavos)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de produtos de lim-
peza e descartáveis para atender aos Equipamentos da SEMADS
Data da Assinatura da Ata de Registro: 29/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 043/21 – Processo nº. 080/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LEANDRO JOEST REBESSI – ME
Valor Global: R$ 509.220,00 (quinhentos e nove mil, duzentos e 
vinte reais)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros 
Alimentícios (Perecíveis) para Merenda Escolar
Data da Assinatura da Ata de Registro: 04/05/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 051/2021 – Processo nº. 094/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES ME (itens 02 e 05)
Valor Global: R$ 14.125,00 (quatorze mil cento e vinte e cinco reais)
Detentora: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 
(item 08)
Valor Global: R$ 2.198,75 (dois mil cento e noventa e oito reais e 
setenta e cinco centavos).
Detentora: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE-
LI EPP (itens 03, 06 e 07)
Valor Global: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)
Detentora: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (item 01)
Valor Global: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais)
Detentora: CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
COS CIRÚRGICOS LTDA (item 04)
Valor Global: R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de esfig-
momanômetro e estetoscópio para as Unidades de Saúde e Pronto 
Socorro Municipal.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 23/04/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 065/21 – Processo nº. 124/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 59.840,00 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e 
quarenta reais)
Detentora: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 13.000,00 (Treze mil reais)
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de itens 
diversos para o SAI I e II, Casa de Passagem e Serviço de Aco-
lhimento Emergencial, Considerando a Portaria n° 369 de 29 de 

abril de 2020 que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial 
de recurso federal para a execução de ações socioassistenciais e 
estruturação da rede do SUAS, devido a situação vivenciada pela 
pandemia COVID-19
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 30/04/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMADA PÚBLICA
Modalidade: Chamada Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 
110/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS SEIS 
BAIRROS
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação
Valor Global de Oferta: R$ 774.012,00 (setecentos e setenta e qua-
tro mil e doze reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2.021

Modalidade: Chamada Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 
110/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COAFASO – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DO SUDOESTE – SP
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação
Valor Global de Oferta: R$ 111.222,00 (cento e onze mil, duzentos 
e vinte e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2.021

Modalidade: Chamada Pública nº. 001/2021 – Processo nº. 
110/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ITAPEVA E 
REGIÃO – COOPEVA 
Objeto: Aquisição de hortifrúti para Merenda Escolar, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal da Educação.
Valor Global de Oferta: R$ 541.870,40 (quinhentos e quarenta e um 
mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 048/2021 – Processo nº. 213/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
emergencial de testes rápido para detecção de anticorpos das clas-
ses IGG e IGM de COVID-19, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 11/05/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 070/21 – Processo nº. 132/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de roçadeira com guidão em design assimétrico 
que proporciona a melhor posição de trabalho
Valor Global: R$ 2.790,00 (Dois mil, setecentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/05/2.021

TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/19 – PROCESSO N° 200/19 
(Contrato n° 278/19) fica aditado o valor R$ 18.375,16 (Dezoi-
to mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) 
com a empresa MALUF & TINÓS LTDA EPP, que corresponde 
aproximadamente 22,73% (Vinte e dois vírgula setenta e três por 
cento) do total do contrato, objetivando a locação de equipamen-
tos multifuncionais a laser de impressão, cópias e digitalização 
para Secretaria Municipal de Educação. Assinatura do Termo 
Aditivo: 05/05/2021.

PREGÃO PRESENCIAL 144/19 – PROCESSO Nº 331/19 (Contra-
to Nº 419/19) fica aditado o valor de R$ 7.499,70 (Sete mil, quatro-
centos e noventa e nove reais e setenta centavos) com a empresa 
NETSTYLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI-
CA LTDA, que corresponde aproximadamente 3.75% (Três vírgula 
setenta e cinco por centavos) do total do contrato, objetivando a 
prestação de serviços no setor de tecnologia da informação, de 
locação de conexão em fibra óptica. Assinatura do Termo Aditivo: 
05/05/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 006/20 – PROCESSO N° 0786/20 (Ata de Registro 
de Preços n° 139/20), que faz entre si a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o registro de preços 
para eventual contratação futura de empresa especializada para 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra 
para execução de serviços de manutenção preventiva, correção, 
reparações, adaptações e modificações, em prédios municipais 
da Secretaria de Educação, em locais onde a execução destes 
serviços seja de responsabilidade da Secretaria, com prorrogação 
da vigência da Autorização de Empenho até 10 de julho de 2021. 
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 057/14 – PROCESSO N° 314/14 (Contrato n° 
301/14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os senhores APARECIDO LEONARDO POMPEO e HERMÍNIA 
FERREIRA GUIMARÃES, objetivando a locação de imóvel situado 
a Rua Piauí, nº1.077, Centro, para a instalação do Departamen-
to de Saúde e Segurança do Servidor – DESS, com prorrogação 
do prazo de vigência contratual até 30 de abril de 2.022, no valor 
global de R$ 31.023,36 (trinta e um mil, vinte e três reais e trinta e 
seis centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº 039/17 – PROCESSO N° 209/17 (Contrato n° 189/17), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a senho-
ra MARISA VEIGA DE MEDEIROS, objetivando a locação de imóvel 
situado a Rua Goiás, nº1.642, Centro/Avaré/SP, onde passará a ser 
as instalações da Residência Terapêutica, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 04 de junho de 2.022, no valor global de R$ 
76.245,36 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta 
e seis centavos). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 053/18 – PROCESSO N° 156/18 (Contrato n° 158/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa V2 
INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELE ME, 
objetivando a prestação de serviço de manutenção preventiva e cor-
retiva de equipamento PABX SEIMENS HIPATH 3000 e sistemas de 
controle de chamadas Callcenter e sistemas de gravação de voz au-
tomático, ativos e passivos da rede de computadores local (LAN), Link 
de internet (WAN) bem como a plataforma computacional hardware e 
software do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Re-
gional de Avaré, com prorrogação de prazo de vigência contratual até 
07 maio de 2.022, no valor global de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco 
mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré.
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Pacientes e pessoas com 
comorbidades devem 
apresentar comprovante 
médico com CRM 

A Secretaria Municipal da Saúde comunica 
calendário atualizado de vacinação contra a Co-
vid-19. A etapa está dividida da seguinte maneira:

Pessoas com Síndrome de Down (18 a 59 anos): 
a partir de 10 de maio;

Pacientes Renais em diálise e hemodiálise – Te-
rapia Renal Substitutiva (18 a 59 anos): a partir de 
10 de maio;

Transplantados de órgãos sólidos e medula ós-
sea (18 a 59 anos): a partir de 10 de maio;

Profissionais de Saúde (primeira dose): a partir 
de 10 de maio;

Pessoas com deficiência permanente (BPC) (55 
a 59 anos): a partir de 11 de maio;

Pessoas com comorbidades (55 a 59 anos): a 
partir de 12 de maio;

Pessoas com comorbidades (50 a 54 anos): a 
partir de 14 de maio;

Pessoas com deficiência permanente (BPC) (50 
a 54 anos): a partir de 14 de maio;

Grávidas e puérperas com comorbidades (aci-
ma de 18 anos): a partir de 17 de maio;

Motoristas e cobradores: a partir de 18 de maio;    
Pessoas com comorbidades (45 a 49 anos): a 

partir de 21 de maio. 
Locais de vacinação

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira 
nos seguintes locais e horários:

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

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel 
(Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Vacinação contra a Covid-19 
incorpora novos grupos prioritários 

Posto da Brabância (Praça Armando de Paula 
Assis, s/n) das 8 às 11 horas.

Já os profissionais da Saúde são imunizados no 
posto João Carvalho (Parque Santa Elizabeth) das 
13 às 16 horas. O endereço é Rua Saul Bertolacini, 
s/n. É preciso apresentar a carteira profissional ou 
carta de estágio. 

Comprovante médico
Pessoas com Síndrome de Down, pacientes re-

nais, transplantados e pessoas com comorbidades 
devem levar carta médica, exame ou um compro-
vante que contenha o CRM do médico. 

Isso porque é necessário digitar o número do do-
cumento no sistema. Quem não apresentar o CRM 
do médico responsável não poderá receber a dose. 

Também é preciso apresentar o extrato do BPC para 
receber a vacina. É importante ainda levar CPF, cartão 
SUS e comprovante de residência para a vacinação.

A Saúde ressalta que não há necessidade de aglo-
meração, já que a etapa acontece durante vários dias. 

Cadastro 
Para evitar filas e aglomerações é importante 

fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, re-
comenda a pasta.

“A vacinação é uma estratégia coletiva de com-
bate à pandemia. Faça sua parte: tome a vacina que 
está sendo oferecida. É muito importante compa-
recer para receber a segunda dose. Uma dose só 
não garante a proteção”, ressalta a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.
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Imunização é voltada 
apenas paras as idades 
indicadas pelo Ministério 
da Saúde 

Pessoas com comorbidades com idade entre 55 
e 59 anos começaram a ser vacinadas contra a Co-
vid-19 na terça-feira, 12. 

A partir de sexta-feira, 14, a imunização é 
ampliada para quem tem entre 50 e 54 anos. Já 
quem tem comorbidades e está na faixa entre 
45 e 49 anos será vacinado a partir de sexta-
-feira, 21. 

Grávidas e puérperas com comorbidades acima 
de 18 anos recebem a primeira dose a partir de 
segunda-feira, 17. 

Portanto, não basta ter comorbidades para ter 
acesso à vacina: é preciso estar dentro da faixa etá-
ria definida pelo Ministério da Saúde. 

Além disso, o órgão federal definiu quais 
doenças cardiovasculares e crônicas se encai-
xam no quadro de comorbidades. Confira a 
tabela. 

Comprovante médico
Pessoas com Síndrome de Down, pacientes re-

nais, transplantados e pessoas com comorbidades 
devem levar carta médica, exame ou um compro-
vante que contenha o CRM do médico. 

Isso porque é necessário digitar o número do 
documento no sistema. Quem não apresentar o 
CRM do médico responsável não poderá receber 
a dose. 

Também é preciso apresentar o extrato do BPC 
para receber a vacina. É importante ainda levar CPF, 
cartão SUS e comprovante de residência para a va-
cinação.

Locais de vacinação
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira 

nos seguintes locais e horários:
Posto do Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias 

Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;
Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel 

(Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;
Posto da Brabância (Praça Armando de Paula 

Assis, s/n) das 8 às 11 horas.

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Entenda como funciona a vacinação contra 
a Covid em pessoas com comorbidades

Cadastro 
Para evitar filas e aglomerações é importante 

fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, re-
comenda a pasta.

“A vacinação é uma estratégia coletiva de com-

bate à pandemia. Faça sua parte: tome a vacina que 
está sendo oferecida. É muito importante compa-
recer para receber a segunda dose. Uma dose só 
não garante a proteção”, ressalta a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde.
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OPORTUNIDADE

Iniciativa do SEBRAE e CIESP 
será apresentada 
virtualmente na terça-feira, 
18, às 19 horas 

Aumentar a produtividade e tornar seu negó-
cio mais competitivo e lucrativo. Esse é o tema do 
Projeto 4.0  - Gestão Financeira e Consultoria de 
Processos Industriais promovido pelo CIESP em 
parceria com o SEBRAE. 

A capacitação é voltada para empresários do 
setor da indústria. A iniciativa será apresentada vir-
tualmente na terça-feira, 18, às 19 horas. 

Os interessados em participar podem se ins-
crever gratuitamente através do site http://bit.ly/
ciespind40. 

Parceria com a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré por meio da Secretaria de Indústria e Comér-
cio, o programa é desenvolvido para Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte e conta com dois 
encontros coletivos e cinco individuais. Estes últimos 
serão agendados com o participante após a adesão. 

Programa discute aumento de 
produtividade em pequenas empresas 

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal da Comuni-
cação, fechou parceria com o aplicativo Hand Talk para que pessoas com deficiência auditiva 
possam ter acesso a notícias e aos serviços disponíveis no site oficial do município. 

Para acessar a ferramenta, basta acessar o endereço eletrônico avare.sp.gov.br e clicar no 
ícone “Acessível em Libras” em azul no lado direito da tela, que indica o tradutor em tempo real. 

O usuário então é apresentado ao Hugo, intérprete 3D que faz a tradução dos textos e ícones 
para a Língua Brasileira de Sinais. Basta clicar com o cursor sobre o local de interesse. 

É possível ainda alterar a velocidade da tradução e mudar o tema de fundo do personagem, 
aplicando contraste à tela. 

INCLUSÃO 

Site da Prefeitura de Avaré ganha tradução 
em Língua Brasileira de Sinais
Tecnologia traz o personagem Hugo, intérprete 3D que faz a tradução de textos para Libras 



EDIÇÃO 1.014 | AVARÉ, 14 DE MAIO DE 202110

SOLIDARIEDADE

 

Voltada para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
iniciativa segue agora até 
sexta-feira, 21

O Fundo Social de Solidariedade prorrogou até 
sexta-feira, 21, a realização do projeto de doação 
de roupas que acontece no Centro Cultural. 

Os itens – roupas femininas, masculinas e infan-
tis – são voltados para pessoas em situação de vul-
nerabilidade e estão disponíveis das 8 às 17 horas.

O interessado deve apresentar RG, CPF e com-
provante de residência. Também é necessário levar 
a própria sacola para a retirada do material, infor-
ma a entidade. 

O Centro Cultural fica na Rua Ceará, nº 1507. 
Outras informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (14) 3731-2658.

Fundo Social prorroga projeto de doação 
de roupas que acontece no Centro Cultural 

A Etec Professor Fausto Mazzola está com as 
inscrições abertas para o Vestibulinho do 2º Se-
mestre/2021. 

São oferecidas 35 para Técnico em Administra-
ção e 35 vagas para Técnico em Recursos Humanos 
(Extensão Cel. João Cruz). 

Todos os cursos são gratuitos. O candidato pre-
cisa estar cursando o 2º ano do Ensino Médio ou já 
ter concluído o ciclo em qualquer época. 

As inscrições podem ser feitas até 15 horas do dia 
02 de junho pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

A taxa de inscrição é de R$ 19. Não serão apli-
cadas provas presenciais por conta da pandemia 
da Covid-19.  

O critério adotado é o da análise do histórico 
escolar. A classificação final vai considerar a média 
aritmética simples das notas das disciplinas de portu-
guês e matemática da 1ª série do Ensino Médio.

OPORTUNIDADE

Vestibular da Etec está com inscrições 
abertas até 2 de junho 
Escola técnica oferece cursos 
gratuitos de Técnico em Administra-
ção e Técnico em Recursos Humanos

Serviço
A Etec Professor Fausto Mazzola fica na Rua 

Álvaro Lemos Torres, nº 561, Brabância, em Ava-
ré. Outras informações podem ser obtidas pelo 
WhatsApp (14) 3732-5855.

Empregabilidade
Um dos indicadores de qualidade do Centro 

Paula Souza é o alto índice de empregabilidade 
dos alunos: 70% dos técnicos formados pelas 
Etecs estão empregados em até um ano após a 
conclusão do curso.

Inclusão Social
O sistema de Pontuação Acrescida concede, 

no processo seletivo das Etecs, bônus de 3% 
aos estudantes afrodescendentes e de 10% aos 
oriundos da rede pública. Já o candidato quem 
estiver nas duas situações recebe 13% de bônus 
no cômputo das notas.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Relação de Emissão de Licenças da Vigilância Sanitária – Abril 2021

Relação de Cancelamentos de Licenças da Vigilância Sanitária – Abril 2021
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SEC. DE FAZENDA

DECRETOS

Decreto nº. 6.298, de 13 de maio de 2.0201
(Altera a redação ao § 1º e acrescenta o § 5º no artigo 3º, do De-
creto 6.183, de 03 de fevereiro de 2021 e dá outras providências). 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito do Município 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 
Considerando o Programa Nacional de Imunização – PNI, e as 
ações adotadas pela  Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
para vacinação da população no Estado, aplicados no âmbito do 
Município da Estância Turística de Avaré.
DECRETA: 
Artigo 1º. Fica alterado o §1º do artigo 3º, do Decreto 6.187, de 03 
de fevereiro de 2021, que passa vigorar com a seguinte redação: 
Art. 3º. ...
                        § 1º– São priorizados como grupo de risco para afasta-
mento enquanto perdurar a Fase Vermelha e Laranja do Plano São 
Paulo ou até 15 (quinze) dias após tomar a 2ª dose da vacinação, 
os servidores e empregados públicos que apresente as condições 
e fatores de riscos descritos abaixo:
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f)…
g) …
h)…
i) Obesidade mórbida
Artigo 2º. Fica acrescentado o §5º do artigo 3º, do Decreto 6.187, 
de 03 de fevereiro de 2021, com a seguinte redação: 
§ 5º – Visando a preservação da saúde dos trabalhadores, em fun-
ção de possíveis riscos existentes no ambiente de trabalho, bem 
como, o cumprimento legal, conforme preconiza a Norma Regula-
dora 32 (NR 32) em seu item 32.2.4.17, recomenda-se a vacina-
ção contra COVID-19 a todos os servidores públicos municipais 
de acordo com a faixa etárias e grupos contemplados pela Vigilân-
cia Epidemiológica Estadual e Municipal, os servidores municipais 
imunizados (duas doses), deverão entregar uma cópia do compro-
vante de vacina da COVID-19, no Departamento de Saúde e Segu-
rança do Servidor – DESS, localizado a Rua Piauí, 1077 – Centro, 
nesta cidade da Estância Turística de Avaré/SP, para providências 
imediatas de retorno ao exercício de suas funções.
Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
 Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de maio de 2021. 

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE 
Prefeito 

INEDITORIAIS

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/Abr2019

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 20/05/2021- Quinta- Feira às 14:30 h- Platafor-
ma ZOOM-Online.
Pauta:
* Leitura da Ata Anterior;
* Ofício do CMDCA n°17/2021 encaminhado para a Juíza, referente 
o repasse do FUMCAD aos Serviços de Acolhimento; 
* Ofício do CMDCA n°18/021 encaminhado para a SEMADS soli-
citando a compra dos materiais do Projeto Ampliando Meus Hori-
zontes só SAI II;
* Curso Atuação dos Conselheiros de Direitos online.
* Planejamento para “Semana da Defesa da Criança e do Adoles-
cente”.
* Comissão Permanente. 
*  Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com e (cmdca@avare.sp.gov.br ).
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 12 de maio de 2021..

Priscilla Maria Ribeiro
 Presidente do CMDCA

Departamento de Fiscalização/ISS
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO/ISS
MULTAS:

645/21 – RUA DOMINGOS BARREIRA – 4.337.033-000 – ALC – LIMPEZA
646/21 – AV TEREZA LOBO CATIB – 4.683.018-000 – JAC – LIMPEZA
647/21 – AV TEREZA LOBO CATIB – 4.689.004-000 – JCO – LIMPEZA
648/21 – LARGO SÃO JOÃO – 31.480 – PROMIL PV – PROPAGANDA
649/21 – LARGO SÃO JOÃO – 31.480 – PROMIL PV – PROPAGANDA
650/21 – LARGO SÃO JOÃO – 31.480 – PROMIL PV – PROPAGANDA

651/21 – RUA JACI DE OLIVEIRA – I.064.012-000 – ERG – AGLOMERAÇÃO 
652/21 – RUA ULISSES COUTINHO – 042.***.***-55 – JAO – CERCA IR-
REGULAR
653/21 – PONTA DOS CAMBARÁS – B.067.004-000 – LIGAÇÃO IRREGULAR 
 
NOTIFICAÇÕES:
600/21 – RUA FRANCISCO P. LEITE SOBRINHO – VPO – ANDAIMES
918/21 – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.291.008-000 – HAM – SOM 
918/21 – RUA ALFREDO JOSÉ ALVES – 3.291.008-000 – HAM – SOM 
929/21 – RUA LUCIO DIAS DA FONSECA – 4.328.015-000 – JVAL – LIMPEZA
931/21 – RUA JOSÉ NATEL – 4.055.002-000 – MLPR – LIMPEZA
932/21 – RUA IARAS – 4.186.018-000 – LAN – LIMPEZA
933/21 – RUA IARAS – 4.186.019-000 – LAN – LIMPEZA
934/21 – RUA SERGIO GONÇALVES CHADDAD – 4.139.013-000 – DR – LIMPEZA
935/21 – RUA JOÃO FILISBINO GUIMARÃES – 4.186.006-000 – LAN – LIMPEZA
936/21 – RUA JOÃO FILISBINO GUIMARÃES – 4.186.007-000 – LAN – LIMPEZA
937/21 – RUA JOÃO FILISBINO GUIMARÃES – 4.186.008-000 – LAN – LIMPEZA
938/21 – RUA JOÃO FILISBINO GUIMARÃES – 4.186.009-000 – LAN – LIMPEZA
939/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.296.009-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
940/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.296.010-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
941/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.296.011-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
942/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.130.014-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
943/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.130.015-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
944/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.130.016-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
945/21 – RUA JOSINO CARLOS NOGUEIRA – 4.130.017-000 – CA-X EIL – LIMPEZA
946/21 – RUA ESPIRITO SANTO – 1.068.018-000 – BLP – LIMPEZA
947/21 – RUA JOSÉ FARIA – 4.446.019-000 – ML – LIMPEZA
948/21 – RUA JOSÉ FARIA – 4.446.021-000 – ASJ – LIMPEZA
949/21 – RUA JOSÉ FARIA – 4.446.022-000 – AMS – LIMPEZA
950/21 – RUA MANDURI – 5.040.012-000 – BADARÓ ABPL – LIMPEZA
950/21 – RUA JOSÉ FARIA – 4.446.042-000 – APBA – LIMPEZA
951/21 – RUA MANDURI – 5.040.014-000 – BADARÓ ABPL – LIMPEZA
951/21 – RUA RIO GRANDE DO SUL – 1.013.027-000 – OF – LIMPEZA 
951/21 – RUA MANDURI – 5.039.020-000 – ALPM – LIMPEZA 
952/21 – RUA NICOLA PIZZA – 5.224.011-000 – EM – LIMPEZA 
952/21 – RUA ZICO DE CASTRO – 3.169.008-000 – IEQ – SOM 
953/21 – RUA AMAZONAS – 2.113.024-000 – BJS – SOM 
953/21 – RUA PROF. SEBASTIÃO PINHEIRO – 5.094.014-000 – 2RAS PL 
– LIMPEZA
954/21 – RUA CEARÁ – 1.047.003-000 – RACA – LIMPEZA
954/21 – RUA TEREZA LOBO CATIB – 4.684.006-000 – RBS – SOM 
955/21 – RUA CONSTANTINO PALEZI – 5.231.021-000 – HBV – SOM 
956/21 – RUA CARVALHO PINTO – 5.026.012-000 – NF – SOM 
957/21 – RUA JOSÉ BRUNO – BVX-2427 – DAG – VEÍCULO 
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Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 – Lei Municipal nº 237/98 – Lei Municipal 

nº 1.695/13 

RESOLUÇÃO CMAS Nº 17, DE 13 DE MAIO 2021. 
(Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Recurso 

Estadual). 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré – CMAS do 
município de Avaré, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: 
Art. 1° – APROVAR a Prestação de Contas  do Recurso Estadual.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.
Estância Turística de Avaré, aos 13 de maio de 2021.

Gláucia Regina Fávero Hoffmann
Presidente CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 - Lei Municipal nº 237/98 - Lei Municipal 

nº 1.695/13 

Ata de Reunião Ordinária n° 09/2021 do Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS) realizada aos 13 dias do mês de maio às 
nove horas na sala do Centro Cultural Esther Pires Novaes, sito a 
Rua: Ceará,1501  na Comarca e Cidade de Avaré. A presente reu-
nião teve como pauta1) Análise e aprovação do PMAS 2018/2021, 
onde os conselheiros anlisaram e aprovaram por unanimidade; 2) 
Organização da Conferência Municipal, os conselheiros decidiram 
que a Conferência Municipal será virtual por conta da pandemia 
da COVID 19 e que será encaminhado um ofício a SEMADS para 
que a mesma contrate uma Empresa que ofereça um Palestrante 
juntamente com a Plataforma.. Não havendo mais nada a tratar,  a 
presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos 
os presentes. Estiveram presentes nesta reunião conforme lista 
de presença :Marcos Licínio Guazelli e Gláucia regina Fávero Ho-
ffman ambos rpresentnts de entidades de atendimento a Criança 
e Adolescente, Aline Esteves de Oliveira Araújo, representante Ti-
tular das entidades de atendimento a pessoa idosa, Nelize Brisola 
Ribas Bruno, representant segmento idoso, Janaína Camaleonte 
de O. Cardoso, representant4 da Entidade NOCAIJA, e  Ana Lúcia 
Guimarães Zandoná, representante da Educação.
 
Gláucia Regina Fávero Hoffmann___________________________
Ana Lúcia Guimarães Zandoná_____________________________
Janaína Camaleonte de O. Cardoso__________________________
Heloísa Bruno Dalcim____________________________________
Marcos Licínio Guazzelli _________________________________
Aline Esteves de O. Araújo________________________________
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Afastamentos (com restrição médica) - grupo de risco da COVID-19 (atualizada em 14 de Maio de 2021)

Iniciativa busca fortalecer 
turismo regional por meio 
da capacitação de 
empreendedores

Em cerimônia remota ocorrida no dia 7 de maio, 
o Escritório Regional do SEBRAE Botucatu firmou 
junto ao Polo Cuesta o Termo de Adesão ao Pro-
grama de Turismo do SEBRAE. 

Além de Avaré, participaram do ato represen-
tantes de Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapane-
ma, Pardinho, Pratânia e São Manuel, municípios 
que também fazem parte do consórcio de muni-
cípios. 

O Programa de Turismo do SEBRAE é dirigido 
aos empreendedores do setor e prevê um pacote 
de ações com quatro etapas: estruturação da ges-
tão do negócio; modelagem de produtos turísticos, 
comercialização de produtos e acesso a mercados; 
promoção do destino e consolidação do negócio.

O objetivo é o fortalecimento do setor regional 
por meio da qualificação de produtos e serviços, 
redução dos custos totais em relação ao fatura-
mento e aumento da produtividade, além da im-
plementação de inovação em processos, produtos 
e serviços.

SEBRAE lança projeto de desenvolvimento 
em parceria com o Polo Cuesta 
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SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Força-tarefa da Secretaria 
Municipal da Saúde 
acontece das 8 às 16 horas 
em três pontos distintos 

Idosos a partir de 60 anos, professores, profis-
sionais de Saúde, gestantes e puérperas são vaci-
nados contra a gripe neste sábado, 15.   

A força-tarefa da Secretaria Municipal da Saúde 
acontece das 8 às 16 horas no posto Vera Cruz (Rua Car-
mem Dias Faria, s/n), no Centro de Saúde I (Rua Acre, nº 
1281) e no sistema drive-thru no Parque de Exposições 
(Emapa). Crianças não serão vacinadas nesse dia. 

É preciso levar carteira de vacinação, documen-
to com foto e comprovante de residência. A se-
gunda fase da Campanha de Vacinação contra a 
Influenza segue até 8 de junho. A etapa contempla 
idosos e professores. 

Vacinação durante a semana 
De segunda a sexta-feira, a vacinação contra a 

gripe ocorre nos seguintes locais:
Unidades de Saúde Santa Elizabeth, Ipiranga e 

Duílio Gambini das 8 às 11 horas; 
Postos Brabância e Vera Cruz das 13 às 16 horas. 
A vacina contra a gripe é oferecida ainda às se-

gundas, quartas e sextas-feiras na unidade do Má-
rio Emílio Bannwart das 8 às 11 horas. 

Crianças de seis meses a menores de seis anos 
são vacinadas exclusivamente durante a semana 
nas salas de vacina das unidades do Bonsucesso, 
Bairro Alto e Flávio Celso Negrão. O atendimento 
ao público é 8 às 11 e das 13 às 15 horas. 

Recomendações 
Profissionais da Saúde devem apresentar Car-

teira do Conselho Profissional. Já os professores 
devem levar comprovante de renda ou documento 
que comprove a função. 

É preciso aguardar um intervalo de 14 dias entre 
as doses da vacina da Influenza e a dose contra a 
Covid-19 e vice-versa.

Quem testou positivo para Covid-19 deve 
aguardar 30 dias a partir do resultado do exame 
para tomar a vacina da gripe. 

Balanço 
Até o momento, Avaré recebeu 11.300 doses contra 

Influenza. Já foram aplicadas 3.827 doses, sendo 2.320 
em crianças, 1.087 em profissionais de Saúde, 39 em 
gestantes, 58 em idosos e 47 doses em puérperas.

Professores, grávidas e outros grupos são 
vacinados contra gripe neste sábado, 15

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº779 de 09/05/2021, protocolo/processo nº 900/21 de 
09/05/2021
Interessado: MARIA LÚCIA LEARDINI EIRELI
CPF/CNPJ: 258.704.648-38
Endereço: Rua: Praça Romeu Bretas,163 Avaré/SP

02. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 682 de 30/04/2021, protocolo/processo nº 834/21 de 
30/04/2021
Interessado: J.A. DUARTE & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 50.830.587/0001-04
Endereço: Rua: Faustina Amaral, 109 – Avaré/SP

03. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº852 de 07/05/2021, protocolo/processo nº 899/21 de 
07/05/2021
Interessado: TAIS DE CÁSSIA MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 28.849.979/0001-96
Endereço: Rua: Pernambuco,1698 Avaré/SP

04. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF Nº 778 de 06/05/2021, protocolo/processo nº 891/21 de 
06/05/2021
Interessado: RODRIGUES ALVES E GUAZZELLI BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ: 24.377.417/0001-36
Endereço: Rua: Ademar de Barros, 665 Avaré/SP

01. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 096 de 28/01/2021, protocolo/processo nº 223/21 de 
01/02/2021,
Interessado: VALDECI MILITÃO DE CARVALHO
CNPJ: 286.900.648-93
Endereço: Av.: Paranapanema, 1082 Avaré /SP
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INFRAESTRUTURA

Município implantou 
tubulação e caixas de 
contenção em pontos críticos

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria de Serviços e Secretaria de 
Planejamento e Transporte em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, vem execu-
tando obras com o objetivo de controlar erosões 
urbanas. 

Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo (IPT) estiveram no municí-
pio em 2015 para cadastrar os processos erosivos e 

Obras da Prefeitura combatem
erosões em áreas urbanas

analisar a criticidade de cada um deles. 
As intervenções no Parque Terezinha de Freitas 

às margens da Avenida João Manoel Fernandes, 
entre os bairros Camargo e Jardim Europa, são al-
guns exemplos da preocupação permanente da 
administração municipal. 

Nos anos de 2017 e 2018, por exemplo, foram 
recuperadas as erosões nas ruas Lion e Zurique. No 
momento, estão em andamento obras na Avenida 
Espanha e Rua Florença. 

O projeto feito com recursos próprios prevê 
ainda a construção de um piscinão para o qual 
será escoada toda a água da chuva, protegendo 
também a mata nos arredores que ameaçava ser 
danificada pela erosão. 

"É uma solução definitiva para um problema 
progressivo que poderia, além de prejudicar a in-
fraestrutura local, causar dano ambiental", explica 
a Secretaria de Serviços. 

Outras ações 
Até o momento, já foram restauradas mais de 

cinco áreas urbanas que continham processos ero-
sivos importantes. 

Funcionários da municipalidade instalaram 
aproximadamente 120 metros de tubulação, além 
de caixas de contenção para evitar que as águas 
pluviais causem mais impacto nesses locais.  

O trabalho cumpre os critérios do Programa 
Município VerdeAzul, iniciativa do Governo do Es-
tado de São Paulo no qual Avaré está inserida. 


