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PODER EXECUTIVO
Poder Executivo

Licitações e Contratos
Licitações e Contratos

Aviso de Licitação
Aviso de Licitação

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 –  PROCESSO

Nº 098/2022
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas

de capoeira.
Data de Encerramento: 09 de maio de 2.022 das

09h30min às 10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de maio de 2.022 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 abril de 2.022 – Crislaine Aparecida
Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
– PROCESSO Nº. 079/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento  de  materiais,  máquinas,  equipamentos  e
mão-de-obra pra construção de escada hidráulica no Bairro
Terras de São José, Avaré/SP.

Data de Encerramento: 10 de maio de 2022 às 09:30
horas, Dep. Licitação.

Data de abertura: 10 de maio de 2022 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, 19 de abril de 2.022 – Olga Mitiko Hata –
Presidente  da  Comissão  Permanente  para
Julgamento  de  Licitações.

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 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  MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI  (Item 01)  e
IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP (Itens 02, 03
e 04), responsáveis pelo registro de preços para eventual
para contratação de empresa para fornecimento de carne
bovina  para  atender  aos  equipamentos  da  Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa
ao  Pregão  Eletrônico  nº.  006/22  –  Processo  nº.
013/22. Homologado em: 14/04/2.022.

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  HOMOLOGAas  empresas
COMÉRCIO  DIGITAL  DINIZ  EIRELI  EPP  (Item  01)  e
DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP (Itens 03, 04, 05,

06, 07 e 10), responsáveis pelo fornecimento de enxoval
hospitalar para uso no Pronto Socorro, relativa ao Pregão
Eletrônico  nº.  009/22  –  Processo  nº.  016/22.
Homologado  em:  14/04/2.022.

Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 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 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
referente a contratação de empresa para a prestação de
serviços de seguro de veículo pertencente ao Gabinete do
Prefeito, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 017/2022 –
Processo nº. 028/2022. Homologado em: 05/04/2022.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 022/2022 – Processo nº. 103/2022
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa

GABRIEL  DA  GAMA GALACHE,  no  valor  total  de  R$
13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), objetivando a
contratação emergencial de empresa para o fornecimento
de  medicamentos  para  atender  paciente  de  mandado
judicial, sob processo n° 1005178-53.2021.8.26.0076, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 14 de abril  de 2.022.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da
Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade:  Pregão  Eletrônico  nº  013/22  –
Processo  nº.  020/22

Detentora:  EMPÓRIO  CARLOS  COMÉRCIO  DE
ALIMENTOS  EIRELI  –  EPP

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de
Dieta  Enteral  para  atender  pacientes  cadastrados  no
Programa Nutricional do Município e CASE.

Valor Global: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
Data  da  Assinatura  da  Ata  de  Registro:

06/04/2022
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade:  Dispensa  nº.  022/2022 –  Processo

nº. 103/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GABRIEL DA GAMA GALACHE
Objeto: Contratação emergencial de empresa para o

fornecimento de medicamentos para atender paciente de
m a n d a d o  j u d i c i a l ,  s o b  p r o c e s s o  n °
1005178-53.2021.8.26.0076

Valor Global: R$ 13.500,00 (treze mil, quinhentos
reais)

Data da Assinatura do Contrato:14/04/2022
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade:  Pregão  Eletrônico  nº.  009/22  –

Processo nº. 016/22
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP
Valor Global: R$ 4.210,20 (Quatro mil, duzentos e

dez reais e vinte centavos)
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Contratada: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EPP
Valor Global: R$ 24.240,00 (Vinte e quatro mil,

duzentos e quarenta reais)
Objeto: Aquisição de enxoval hospitalar para uso no

Pronto  Socorro,  conforme  solicitação  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde

Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2.022
Modalidade:  Pregão  Eletrônico  nº.  017/2022  –

Processo nº. 028/2022
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Objeto: contratação de empresa para a prestação de

serviços de seguro de veículo pertencente ao Gabinete do
Prefeito.

Valor Global: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais)

Data da Assinatura do Contrato: 05/04/2022
TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica  PRORROGADO  o  contrato  na  modalidade

PREGÃO PRESENCIAL N°  011/2021 –  PROCESSO N°
106/2021 (Contrato n° 071/2021),  que faz entre si  a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
OBRAMIX LTDA, objetivando a prestação de serviços de
natureza  continuada  de  melhoramento,  conservação  e
recuperação dos jardins das praças e canteiros e avenidas
do  município,  com  prorrogação  do  prazo  de  vigência
contratual até 07 de abril de 2.023, no valor global de
R$ 1.430.038,92 (Um milhão, quatrocentos e trinta
mil, trinta e oito reais e noventa e dois centavos).
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal
de Transportes e Serviços da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO os Itens 02, 08 e 09 do PREGÃO

ELETRÔNICO  N°  009/22  –  PROCESSO  N°  016/22,
objetivando a aquisição de enxoval hospitalar para uso no
Pronto Socorro, conforme preceitua o artigo 49, primeira
parte  da  Lei  8.666/93  c/c  a  Súmula  473  do  Supremo
Tribunal  Federal.  Revogada em: 14/04/2.022.  Roslindo
Wilson  Machado  –  Secretário  Municipal  da  Saúde  da
Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 029/2022 – PROCESSO Nº. 048/2022,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição
futura de silagem de milho, conforme preceitua o artigo 49,
primeira  parte  da  Lei  8.666/93  c/c  a  Súmula  473  do
Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 05/04/2.022.
Ronaldo  Souza  Vilas  Boas  –  Secretário  Municipal  de
Agricultura e Abastecimento.

T E R M O  D E  A N U L A Ç Ã O  D O S  A T O S
ADMINISTRATIVOS

T E R M O  D E  A N U L A Ç Ã O  D O S  A T O S
ADMINISTRATIVOS  Nº  257/22  –  Pregão  Presencial
040/2021 – Processo 322/2021

De acordo com o Parecer Jurídico, anexo a este Termo,
o qual a Comissão acata plenamente, e;

Considerando o artigo 114 da Lei 8.112/90, juntamente

com o artigo 53 da Lei 9.374/99 c/c a Súmula 346 e 473 do
STF;

Fica anulada a sessão do dia 29/03/2022, conforme Ata
(fls.  2006)  e  todos  os  demais  documentos  apresentados
posteriormente  à  Ata  da  Sessão;

Contudo, encaminhamos os documentos referentes à
análise do sistema apresentado pela empresa declarada
vencedora do certame, qual seja, Amêndola & Amêndola
Software  Ltda  e,  como pode-se  verificar,  ocorreu  a  devida
aprovação  do  sistema  apresentado,  por  parte  desta
municipalidade.;

Assim, em atendimento ao Termo de Referência anexo
ao  edital,  e,  por  se  tratar  de  Pregão  Presencial,  ficam
convocadas  todas  as  empresas  participantes  do  citado
Processo,  para  nova  sessão,  em  que  será  reafirmado  a
aprovação do sistema da empresa Amêndola & Amêndola
Software Ltda e, caso haja manifestação, aberto prazo para
recursos e posteriores contrarrazões, no dia 25 de abril
de 2022 às 15 horas.

O Parecer Jurídico e os documentos referentes à
análise  do  sistema  apresentado  pela  empresa
declarada  vencedora  do  certame  podem  ser
verificados  no  site  www.avare.sp.gov.br.
...........................................................................................................

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica
Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de óleos  lubrificantes  e  tal  quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção de veículos
da frota municipal.

Fornecedor:  Arpoador  Comércio  de  Produtos
Automotivos  Manutenção  e  Serviços  Ltda.

Empenho(s): 5735/2022
Valor: R$ 9.137,91
Avaré, 20 de abril de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Auto Mecânica AJS Ribeirão Pires Eireli ME
Empenho(s): 6363/2022
Valor: R$ 3.487,65
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Avaré, 20 de abril de 2022
Carlos Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de peças, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Auto Mecânica AJS Ribeirão Pires Eireli ME
Empenho(s): 6305/2022
Valor: R$ 420,62
Avaré, 20 de abril de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços em veículo e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor:  C.  R.  Service e Comércio de Produtos e
Peças em Geral Eireli

Empenho(s): 7720/2022
Valor: R$ 7.598,72
Avaré, 20 de abril de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças para veículo e tal  quebra de ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.

Fornecedor:  C.  R.  Service e Comércio de Produtos e
Peças em Geral Eireli

Empenho(s): 6306/2022
Valor: R$ 8.792,26
Avaré, 20 de abril de 2022
Roslindo Wilson Machado
Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de material de escritório e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para realização de serviços

administrativos.
Fornecedor: Dageal Comércio de Material de Escritório

Ltda.
Empenho(s):5715/2022
Valor: R$ 2.471,75
Avaré, 20 de abril de 2022
Adriana Moreira Gomes
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência

Social
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição  de  peças  para  veículos,  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para manutenção da frota
municipal.

Fornecedor: RC Moreira Soluções, Comércio e Serviços
Ltda.

Empenho(s): 3251/2022
Valor: R$ 6.775,10
Avaré, 20 de abril de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
inscrição em curso e tal quebra de ordem cronológica se
faz  necessária  para  capacitação  dos  Servidores  da
Secretaria  de  Educação.

Fornecedor: Nova Visão Gestão Pública Consultoria e
Concursos Ltda.

Empenho(s): 7850/2022
Valor: R$ 1.060,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de pneus e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: M. Teixeira &Teixeira Ltda. ME
Empenho(s): 5736/2022
Valor: R$ 1.890,40
Avaré, 20 de abril de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
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(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
operação e manutenção do Aterro Sanitário, tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  atender  a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fornecedor:  Quebec  Construções  e  Tecnologia
Ambiental  S/A

Empenho(s): 3031/2022
Valor: R$ 262.162,79
Avaré, 20 de abril de 2022
Judésio Borges
Secretário Municipal de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  cotas  de  gás  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  utilização  nos
Equipamentos  da  Semades.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda. EPP
Empenho(s): 3869,3870,/2022
Valor: R$ 1.180,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Adriana Moreira Gomes
Secretária Municipal de Desenv. E Assist. Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  cotas  de  gás  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para utilização na Merenda
Escolar.

Fornecedor: Seltom Comércio de Gás Ltda. EPP
Empenho(s): 305/2022
Valor: R$ 403,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Josiane Aparecida Lopes Medeiros de Jesus
Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de peças e tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para manutenção da frota municipal.

Fornecedor: Star Tractor Comércio de Peças, Máquinas,
e Serviços Ltda. EPP

Empenho(s):7744/2022

Valor: R$ 7.310,10
Avaré, 20 de março de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli
Secretário Municipal de Transportes e Serviços

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento de aplicativo e sistema de Gestão Pública e
tal  quebra de ordem cronológica se faz necessária para
atendimento da demanda da Ouvidoria do Município.

Fornecedor:  Fala  Cidadão  Tecnologia  e  Serviços  de
Internet Ltda.

Empenho(s): 1350,1351/2022
Valor: R$ 1.458,32
Avaré, 20 de abril de 2022
Patricia de Cassia Furno Olindo Franzolin
Secretária Municipal de Governo

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de gêneros de padaria prontos para consumo e
tal  quebra de ordem cronológica se faz necessária para
fornecimento no Serviço de Acolhimento.

Fornecedor: Angelo Ribeiro de Lima - ME
Empenho(s): 3806,5185,5717/2022
Valor: R$ 1.342,38
Avaré, 20 de abril de 2022
Adriana Moreira Gomes
Secretária Municipal de Desenv. E Assist. Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
fornecimento  de  Hortifruti  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica  se  faz  necessária  para  fornecimento  de
alimentação nos Equipamentos da Semades.

Fornecedor: Joice Ariana Schimidt
Empenho(s): 5136,5137,5138,5139/2022
Valor: R$ 7.452,38
Avaré, 20 de abril de 2022
Adriana Moreira Gomes
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência

Social
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
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da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
empresa  para  sistematização,  migração,  implantação  e
licenciamento de sotware com aplicativos e tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  unificação  de
cadastros  imobiliários  e  contribuintes.

Fornecedor: SPDBrasil  Softwares e Processamento de
Dados Ltda.

Empenho(s): 13045/2021
Valor: R$ 12.718,88
Avaré, 20 de abril de 2022
Itamar de Araujo
Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de materiais de limpeza e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para os serviços de limpeza e
conservação.

Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis
Empenho(s): 5723/2022
Valor: R$ 248,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Regina Célia Pompiani Lopes Arca
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de materiais de limpeza e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para os serviços de limpeza e
conservação.

Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis
Empenho(s): 5277/2022
Valor: R$ 641,85
Avaré, 20 de abril de 2022
Ronaldo Souza Villas Boas
Secretário Municipal de Agricultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de materiais de limpeza e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para os serviços de limpeza e
conservação.

Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis
Empenho(s): 5578,6049,6056,6057/2022
Valor: R$ 12.200,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Transportes e Serviços
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
aquisição de materiais de limpeza e tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para os serviços de limpeza e
conservação.

Fornecedor: Sym Comércio de Descartáveis
Empenho(s): 5570/2022
Valor: R$ 2.804,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Isabel Cristina Cardoso
Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
prestação de serviços de publicações legais e tal quebra de
ordem  cronológica  se  faz  necessária  para  a  devida
publicidade através do Sistema PUBNET.

Fornecedor: Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - PRODESP

Empenho(s): 110/2022
Valor: R$ 14.261,79
Avaré, 20 de abril de 2022
Thaís Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
prestação de serviços de agenciamento de publicação em
jornal  de  grande  circulação  e  tal  quebra  de  ordem
cronológica se faz necessária para a devida publicidade dos
Atos da Administração.

Fornecedor:  Phabrica  de  Produções  Serviços  de
Propaganda  e  Publicidade  Ltda.  EPP

Empenho(s): 109/2022
Valor: R$ 1.050,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Thais Francini Christino
Secretária Municipal de Comunicação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e

instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da  ordem cronológica  de  pagamentos  por  se  tratar  de
serviços  de  conserto/reforma  de  jogos  de  estofados  e
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cadeiras, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para atender às necessidades da Secretaria de Governo.

Fornecedor: Marcio Augusto Turibio Ferreira
Empenho(s): 3088/2022
Valor: R$ 4.400,00
Avaré, 20 de abril de 2022
Patricia de Cassia Furno Olindo Franzolin
Secretária Municipal de Governo

...........................................................................................................
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PODER LEGISLATIVO
Poder Legislativo

Atos Legislativos
Atos Legislativos

Indicações
Indicações

Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 18 de

ABRIL de 2022
MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES

Flávio Zandoná - Presidente e outros
-que  seja  consignado  em  Ata  de  nossos  trabalhos

VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES aos  bombeiros:  1º  Sargento  PM

MARCOS PAULO DE SOUZA; 2º Sargento PM Fabio Assunção
Pereira;  Cabo PM Alex  Sandro  Ferreira  Neves;  Cabo PM
Albert Monteiro; Cabo PM José Guilherme Lopes; Cabo PM
Thiago  Ramon  Leme;  e  Soldado  PM  Marcelo  Zampiere
Souto  pelo  atendimento  de  ocorrência  de  vítima  de
tentativa de suicídio na data de 08 de maio de 2021 por
volta das 11h45, quando os militares se deslocaram para a
rodovia  João  Melão  (SP-255),  nas  proximidades  do  auto
posto Bizungão, em uma passarela, para o atendimento de
ocorrência com vítima de propósito suicida.

INDICAÇÕES
Flávio Zandoná – Presidente

-para  que,  através  do  setor  competente,  para  que
atendam as reivindicações dos munícipes, para a instalação
de  uma  linha  de  ônibus  com  saída  do  Bairro  Jardim
Presidencial,  sentido  Bairro  Brabância  no  horário  das
6horas da manhã.

-para  que,  através  do  setor  competente  realize  a
limpeza/roçada das ruas do Porto Miramar.

Roberto Araújo- Vice- Presidente
-para  que  através  do  Departamento  competente,

providencie em caráter de URGÊNCIA a limpeza de mato
alto,  no  terreno  baldio  localizado  na  Rua Aristides  Cruz
Messa, ao lado do número 100, no Bairro: “Alto da Boa
Vista”, que em decorrência do mato alto está havendo a
proliferação de bichos peçonhentos naquele local, podendo
colocar em risco à vida de pessoas que residem naquela
redondeza.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie reparos necessários  em toda a extensão da
Avenida Professor Celso Ferreira da Silva,  em ambos os
lados, visto que lá existem alguns buracos, que apareceram
recentemente em decorrência das fortes chuvas, causando
transtornos aos usuários da referida via pública.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie reparos necessários  em toda a extensão da
Rua  Maria  Joaquina  Fonseca  Pereira  –  Bairro:  “Santa
Mônica”,  visto  que lá  existem buracos,  que apareceram
recentemente em decorrência das fortes chuvas, causando
transtornos aos usuários da referida via pública.

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie reparos necessários  em toda a extensão da
Avenida Carmem Dias Faria, visto que lá existem alguns
buracos,  que  apareceram recentemente  em decorrência
das fortes chuvas, causando transtornos aos usuários da
referida via pública

-para  que  através  do  Departamento  competente,
providencie  reparos  necessários  nos  dois  primeiros
quarteirões  da  Rua  Naulfal  Ignátios,  no  Bairro:  “Nova
Avaré”,  visto  que  lá  existem  buracos,  que  apareceram
recentemente em decorrência das fortes chuvas, causando
transtornos aos usuários da referida via pública.

Ana Paula Tiburcio de Godoy- 1a Secretária
-para  que  através  do  setor  de  fiscalização  municipal

proceda  a  verificação  dos  terrenos  situado  na  rua  Cavalo
Pinto defronte aos números 165/145 e 139, no bairro Vila
Jardim, para notificação dos proprietários para que execute
a roçada urgente, pois a vizinhanças vem reclamando das
enormes quantidades de animais peçonhentos aparecendo
no bairro.

-para  que  através  da  secretaria  competente,
providencie a instalação de contêineres de lixo e orgânico,
no bairro Vila Jardim, em especial na rua Cavalo Pinto, 165,
pois tem sido grande as reclamações dos moradores desta
rua, visto que pessoas estão jogando lixos nas ruas e isso
faz com que as águas das chuvas arrastem essas sujeiras
direto para dos bueiros.

-para  que  através  do  setor  de  fiscalização  municipal
proceda  a  verificação  dos  terreno  situado  na  rua  Paulo
Contrucci,  bairro  Vila  Operaria,  para  notificação  dos
proprietários para que execute a roçada urgente, pois a
vizinhanças vem reclamando das enormes quantidades de
animais peçonhentos aparecendo no bairro.

-para que através da secretaria competente, realize a
operação tapa-buracos, em caráter de urgência, em toda
extensão  da  rua  Allan  Kardec,  no  bairro  da  Brabância.
Temos recebido muitas reclamações dos moradores que
transitam por ali, e relatos de acidentes no local, devido a
quantidade e  tamanho dos  buracos  que chega a  tomar
quase metade da rua.

Carla Cristina Massaro Flores- 2ª Secretária
-para  que  através  do  departamento  competente

providencie passagem de máquina num trecho da Avenida
Nações Unidas, o qual não é pavimentado e em dias de
chuvas forma-se um lamaçal  que prejudica o acesso de
automóveis  às  residências  ali  existentes,  conforme
mostram  as  fotos  anexadas  a  esta  propositura.

Adalgisa Lopes Ward
-para que providencie limpeza na área verde existente

na Rua Olavo de Paula Assis, que está coberta de mato.
-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize

pavimentação na Avenida Angelo Contrucci (antiga Avenida
Nações Unidas) Bairro Colina Verde.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  do  terreno  localizado  na  Avenida  Gilberto
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Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 1104,
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  de  uma grande  área  localizada  na  Avenida
Gilberto  Filgueiras  ao  lado  da  Floricultura  e  Paisagismo
Cenário Verde, 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  Avenida  Gilberto
Filgueiras/ Bairro Alto da Colina ao lado do número 1538,
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza no passeio  público  da Rua Iaras/Bairro  Alto  em
frente ao número 51.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza do passeio  público  na Rua Iaras/Bairro  Alto  em
frente aos números 93, 105,117 e 123.

-para  que  providencie  em  caráter  de  urgência
medicamentos  e  materiais  básicos  para  curativos  na
Unidade de Saúde da Família Dr. Luiz Antônio Soares de
Noronha/Bairro Ipiranga.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realizem
estudos para instalação de eco barreiras nos rios e córregos
do nosso Município.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário do terreno localizado na Rua Iaras/Bairro Alto
em frente  do  número  122,  para  que  realize  limpeza  e
manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realizem
estudos no sentido de criar uma plataforma/aplicativo de
identificação  dos  entregadores  a  ser  fornecida  aos
consumidores e vice-versa, através de fotos e placas das
motos, localização correta, parecida com as utilizadas pelos
aplicativos de transporte de passageiros.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
estudos  sobre  a  possibilidade  de  instalar  lixeiras
subterrâneas  nas  áreas  de  maior  acúmulo  de  lixos
recicláveis.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
limpeza nas guias e sarjetas da Rua Mato Grosso, altura do
número 231.

-para que realize limpeza e manutenção constante na
Praça João de Barro/Bairro Bem-te-vi.

-para que realize estudos no sentido de construir uma
Praça  na  área  verde  existe  na  Rua  Olavo  de  Paula
Assis/Bairro Água Branca.

-por meio do setor competente, para que providencie
limpeza  e  manutenção  constante  na  Praça  Walfredo
Bonametto, localizada na Rua Iaras/Vila Jussara Maria.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  do  terreno  localizado  na  Rua  Abíl io
Garcia/Bairro Jussara Maria ao lado do número 138, 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  Abíl io
Garcia/Bairro Jussara Maria ao lado do número 320, para
que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-para que providencie a recuperação do leito carroçável
da Rua Antônio Alves Ribeiro/Bairro Terras de São José.

-para que providencie a iluminação adequada na Rua
Argemiro Preto Cardoso/Bairro Terras de São José.

-por meio do setor competente, para que providencie a
recuperação do leito carroçável da Rua Ciro de Júlio/Vila
Jussara Maria em frente ao número 26.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário do terreno localizado na Rua da Colina/Bairro
Colina  Verde  ao  lado  do  número  568,  para  que  realize
limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
limpeza no passeio público,  guias e  sarjetas da Rua da
Colina/Bairro Colina Verde ao lado do número 611.

-para que providenciem caráter de urgência a troca de
lâmpada na Rua Domingos Leon Cruz/Bairro Santa Mônica
em frente ao número 171.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário do terreno localizado na Rua dos Pardais/Bairro
Bem-te-vi ao lado do número 23, 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 dos Pardais/Bairro
Bem-te-vi ao lado do número 70, 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 dos Pardais/Bairro
Bem-te-vi ao lado do número 07, para que realize limpeza e
manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
limpeza no passeio público da Rua Henrique Pegoli/Bairro
Alto da Colina.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  de  uma  grande  área  localizada  na  Rua
Iaras/Bairro Alto em frente aos números 93,105,117 e 123,
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  de  uma  grande  área  localizada  na  Rua
Iaras/Bairro Alto em frente ao número 51, 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 Júlio Figueiredo
/Bairro Ipiranga ao lado da Estação Pressurizadora de Água
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tratada da SABESP, para que realize limpeza e manutenção
do mesmo.

-para que providencie a limpeza do passeio público da
Rua Princesa Isabel/Bairro Jussara Maria ao lado do número
67.

-para que realize limpeza na guias e sarjetas cobertas
de mato na Rua Princesa Isabel/Bairro Jussara Maria ao lado
do número 16.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário do terreno localizado na Rua Sabiá/Bairro Bem-
te-vi em frente ao número 32, para que realize limpeza e
manutenção do mesmo.

Considerando que, essa vereadora esteve no referido
bairro e foi abordada por moradores que reclamaram da
sujeira que o local se encontra.

-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 40,
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 33,
para que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realize
limpeza no passeio público da Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto
ao lado do número 700.

-para que realize limpeza nas guias, sarjetas e passeio
público em toda extensão da Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto.

-para que providencie pavimentação em todas as ruas
do Bairro Terras de São José.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  em
conformidade  com  a  legislação  vigente  notifique  o
proprietário  do  terreno  localizado  na  Rua  Henrique
Pegoli/Bairro Alto da Colina ao lado do número 152, 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  Henrique
Pegoli/Bairro Alto da Colina ao lado do número 159, para
que realize limpeza e manutenção do mesmo.

-por  meio  do  setor  competente,  para  que  realizem
estudos para Implementação de um Programa que conceda
descontos  e  isenções  no  Imposto  Predial  e  Territorial
Urbano  (IPTU)  para  pessoas  com  câncer,  enquanto
estiverem  em  tratamento  oncológico.

-para que realize limpeza nas guias, sarjetas e passeio
público em toda lateral da Unidade de Saúde da Família Dr.
Luiz Antônio Soares de Noronha/Bairro Ipiranga.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, para que através da Secretária Municipal
de Saúde seja intensificada a fiscalização no hall de entrada

do Pronto Socorro Municipal de Avaré que em decorrência
do  aumento  da  frequência  de  pessoas  com  síndromes
respiratórias típicas do inverno naquela unidade de saúde,
uma vez que tem sido alvo de constante reclamações que
munícipes estão fazendo uso de cigarros e assemelhados
nesse local e a fumaça decorrente dessas substâncias está
invadindo a recepção destinada aos pacientes deste Pronto
Socorro podendo agravar a situação de pessoas enfermas,
principalmente as crianças.

Hidalgo André de Freitas
-para  que  determine  ao  departamento  competente

real izar  obras  como  Operação  tapa-buracos  ou
Recapeamento  asfáltico  na  Rua  Fernando  de  Moraes,
próximo ao número 388, no Bairro Colina Verde.

-através desse solicito para que o órgão competente
analise a possibilidade de fazer a roçada e limpeza em todo
o Bairro Jardim Paineiras. No bairro jardim paineiras indico
também para que o órgão competente faça com máxima
urgência  a  limpeza  e  roçada  no  POSTO DE  SAÚDE  DO
MESMO, o posto de saúde encontra-se com mato muito alto
em suas dependências.

Leonardo Pires Ripoli
-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao

Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito  Municipal,  através  do  setor  responsável,  a
construção de uma calçada na rua Dona Carmem Dias Faria
(defronte  ao  antigo  Water  Park),  dando  sequência  no
calçamento da Praça da Paz.

Recebemos a solicitação de pedestres, que diariamente
usam  o  trajeto,  mas  por  conta  da  falta  de  calçada,
encontram  algumas  dificuldades  na  locomoção.  O  referido
local é muito movimentado, mas só tem calçada de um
lado, sendo um importante acesso ao centro da cidade

-INDICO,  nos  termos  regimentais  vigentes  ao
Excelentíssimo  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa  Silvestre,
Prefeito Municipal, através do setor responsável, a reforma
do  ponto  de  ônibus,  localizado  na  Avenida  Delfina  Lopes
Peres, no Bairro Mario Emílio Bannwart. Em visita ao local e
contato  com  moradores,  nos  relataram  as  dificuldades
enfrentadas,  principalmente  pelas  mães  que  aguardam
junto aos filhos, a chegada do transporte escolar.

Luiz Cláudio da Costa
-que oficie o setor competente da municipalidade, mais

precisamente a área de serviços, para que realize a limpeza
da via pública denominada Rua Piauí, esquina com a Rua
Odilon  Paula  Assis,  que  encontra-se  com  a  calçada
totalmente cheia de mato do bambuzal que existe no início
da rua citada, o que está causando transtornos para os
moradores próximos, pois a sujeira acumulada na calçada e
rua junta bichos que adentram nas casas dos munícipes.
Além  disso,  a  passagem  pela  calçada  está  totalmente
impossibilitada, o que obriga o cidadão que precisa passar
por ali a andar na rua, deixando-os vulneráveis a acidentes
graves.

-que oficie o setor competente da municipalidade, mais
precisamente a área de serviços, para que realize o reparo
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da  via  pública  denominada  Rua  Aristides  Cruz  Messa,
n°100,  Conjunto  Habitacional  Alto  da  Boa  Vista,  que
encontra-se com a calçada totalmente cheia de mato, com
buracos e com a sarjeta totalmente danificada, impedindo a
passagem de pedestres, prejudicando o trânsito, causando
transtorno aos munícipes, além de juntar água nos buracos
da via, o que deixa a população vulnerável a propagação
da dengue.

.REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  JOSÉ
LEOPOLDINO;

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  CANDIDO
ROCHA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOEL DA SILVA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  SYLVIO
FERREIRA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  BENEDITO
FERRARI.

Flavio Zandoná- Presidente
-que seja oficiado a Defesa Civil de Avaré e a Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, para que informe a esta Casa
de Leis quais foram as conclusões a respeito da inspeção
realizada no sistema de galerias pluviais.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  MARIA
FRANCISCA ANTONIO

-seja  oficiado  ao  Setor  de  Fiscalização  Municipal,  para
que procedam a limpeza e autuação do proprietário de um
terreno baldio, localizado na Rua Aristides Cruz Messa, ao
lado do número 100, no Bairro: “Alto da Boa Vista”, que em
decorrência do mato alto está havendo a proliferação de
bichos  peçonhentos  naquele  local,  podendo  colocar  em
risco à vida de pessoas que residem naquela redondeza.

-seja oficiado a Vigilância Sanitária Municipal, para que
notifiquem  o  proprietário  de  um  terreno  baldio,  localizado
na Rua Aristides Cruz Messa, ao lado do número 100, no
Bairro: “Alto da Boa Vista”, que em decorrência do mato
alto está havendo a proliferação de bichos peçonhentos
naquele local, podendo colocar em risco à vida de pessoas
que residem naquela redondeza.

-seja oficiado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
através do Senhor Judésio Borges, para que procedam a
limpeza e autuação do proprietário de um terreno baldio,
localizado na Rua Aristides Cruz Messa, ao lado do número
100, no Bairro: “Alto da Boa Vista”, que em decorrência do
mato  alto  está  havendo  a  proliferação  de  bichos
peçonhentos  naquele  local,  podendo colocar  em risco  à
vida de pessoas que residem naquela redondeza.

-seja  oficiado  o  Prefeito  Municipal,  Senhor  Joselyr

Benedito  Costa  Silvestre,  para  que  através  dos  Setores
competentes,  procedam  a  limpeza  e  autuação  do
proprietário  de  um  terreno  baldio,  localizado  na  Rua
Aristides Cruz Messa, ao lado do número 100, no Bairro:
“Alto da Boa Vista”, que em decorrência do mato alto está
havendo  a  proliferação  de  bichos  peçonhentos  naquele
local,  podendo colocar  em risco à  vida de pessoas que
residem naquela redondeza.

Carla Cristina Massaro Flores- 2ª Secretária
-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito

Municipal,  Joselyr  Benedito  da Costa  Silvestre,  para  que
através dos Setores de Fiscalização e também de Vigilância
Sanitária  determinem  a  notificação  do  proprietário  do
terreno  localizado  na  Avenida  Nações  Unidas,  onde
funcionava uma Academia de Futebol que foi desativada

-que  seja  oficiado  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito
Municipal,  Joselyr  Benedito  da Costa  Silvestre,  para  que
através  do  setor  competente,  no  caso  a  Secretaria
Municipal da Cultura, informe a esta Casa de Leis se existe
a possibilidade de realização da tradicional Festa das Mães
do Jardim Brasil, que ao longo de 32 anos aconteceu de
forma ininterrupta só deixando de ocorrer nos dois últimos
anos  –  2020  e  2021  –  em  razão  da  pandemia  do
coronavírus.

.Jairo Alves de Azevedo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de

profundo  pesar  pelo  falecimento  do  Senhor  EUCLIDES
SELMINE “PASTOR” “IGREJA BRASIL PARA CRISTO”, ocorrido
em Avaré, no dia 15 de Abril 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  filha  LIDIANE,  irmãos,
filhos,  netos  e  demais  parentes,  à  Rua  Vital  Pereira  de
Andrade, nº 611 – Bairro: “Jardim Pinheiros”, transmitindo-
lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar
deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhora, FRANCISCO
ASSIS, ocorrido em Avaré, no dia 18 de abril 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  seus  filhos,
EVALDITE, ANTONIO, VILMA, LUIZ, PAULO, JOSÉ, SOLANGE e
TATIANE,  à  Rua  Jaci  Coltinho  Inocêncio,  Nº  56,  Jardim
Paineiras, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros
sentimentos  de  pesar  deste  Legislativo  pelo  infausto  e
doloroso acontecimento.

-que seja oficiado o órgão competente SECRETARIA DE
TRANSPORTES E SERVIÇOS, através do Sr. Secretário Cesar
Augusto  Luciano  Franco  Morelli,  para  que  análise  a
possibilidade de fazer a execução do serviço de roçada e
limpeza no bairro Banwart em toda extensão da rua Ana
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Virginia Duarte, conforme solicitado por esse vereador na
propositura  de  número  227/2022,  protocolada  na  data
21-03-2022, indicação essa solicitando o mesmo serviço a
cima.

-que seja oficiado à Cia de Saneamento Básico Estado
de São Paulo “SABESP’, localizada na Rua Anacleto Pires, nº
1655  no  bairro  Vila  Três  Marias  em  Avaré/SP,  CEP
18708-050.  Solicito  através  desse  para  que  a  mesma
analise a possibilidade de fazer a execução do serviço de
interrupção do vazamento de esgoto na Rua: Nicola Pizza
próxima ao nº1168 no local ha um vazamento de esgoto a
mais de 20 dias causando um mau cheiro insuportável e
expondo  os  munícipes  ao  risco  de  contaminação.  Peço
também para que o órgão competente vá até o local e faça
a análise da situação e solucione o problema citado acima,
pois os munícipes aguardam uma resposta desse vereador.

-que  seja  oficiado  o  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal
Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre para que encaminhe ao
Demutran  (Departamento  Municipal  de  Transito  ao
Comutran (Conselho Municipal de Transito) e a (Secretaria
de Obras e Serviços), novamente solicito por meio desse
para que os órgãos citados a cima analisem a possibilidade
de fazer  a  instalação  de  uma placa  de  estacionamento
rotativo de 15 minutos e faça a pintura do meio fio defronte
a farmácia  DROGARIA NASCENTE localizada na Rua Jaci
Coutinho nº601 no Bairro Jardim Paineiras. A mesma já está
instalada no local  a  mais  de 9 (Nove)  anos e por  esse
vereador  já  foi  feito  vários  pedidos  através  de
requerimentos  e  indicações,  solicito  aos  órgãos
competentes a análise da situação com a máxima urgência
e peço para que o responsável nos de um parecer sobre
essa  situação,  pois  já  foram  encaminhadas  várias
proposituras por esse vereador e não obtivemos nenhum
resultado satisfatório.

Leonardo Pires Ripoli
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas

as formalidades regimentais, que seja consignada em ata
dos  nossos  trabalhos,  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  E
PARABENIZAÇÕES  para  a  equipe  “Prontidão  Verde”  do
Corpo  de  Bombeiros  de  Avaré,  que  atenderam  a  uma
ocorrência no último dia 13 de Abril, onde um funcionário
da Usina Furlan, ao fazer manutenção de equipamento em
local  elevado  (aproximadamente  20mts),  sofreu  uma
descarga elétrica ao encostar em um cabo energizado. O
funcionário teve luxação no ombro esquerdo e, devido ao
local  de difícil  acesso,  a equipe de salvamento precisou
usar de técnicas de salvamento em altura para resgatar a
vítima, que foi levada ao Pronto Socorro Municipal, ficando
sob  cuidados  médicos.  A  equipe  "Prontidão  Verde"  que
atuou na ocorrência foi composta pelo Sub Tenente PM J.
Antônio (Comandante), Sargento Assunção, Cabo PM Alves,
Cabo PM Arruda, Cabo PM Júnior, Cabo PM Torello e pelo
Soldado Pelá.

Luiz Cláudio da Costa
-que  seja  oficiada  a  SABESP  –  Companhia  de

Saneamento Básico do Estado de São Paulo, através de sua

gerência no Município da Estância Turística de Avaré, para
que  realize  a  manutenção  da  rede  de  esgoto,  na  Área
Institucional,  localizada  próximo  ao  Bairro  Residencial
Terras  Altas,  em  paralelo  com  a  rodovia  SP255,  pois
encontra-se  a  céu  aberto,  o  que  causa  transtorno  aos
moradores do Condomínio Terras Altas que estão sofrendo
com o mau cheiro e aparecimento de escorpiões e outros
animais peçonhentos e perigosos em suas residências. Essa
é  uma  reivindicação  constante  dos  moradores  do
condomínio citado, pois da forma em que se encontra, além
do mau cheiro, o perigo se ser contaminado com doenças
pelo aparecimento de escorpiões é iminente.

Maria Isabel Dadário
-que  seja  oficiado  Senhor  Joselyr  Benedito  Costa

Silvestre, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
para  que  realize  estudos  para  a  implantar  a  Secretaria
Municipal de Proteção e Defesa Animal. Informando essa
Casa de Leis sobre as sugestões abaixo e a possibilidade de
implantar essa Secretaria.

Seguem as seguintes sugestões para pasta: 1.Efetuar
estudos e  propor  soluções  em questões  concernentes  à
proteção,  defesa e promoção dos animais  na cidade de
Avaré. 2.Proceder ao levantamento das áreas da cidade de
Avaré onde haja concentração de animais abandonados.
3.Realizar levantamento e pesquisa histórico-comparativa,
em nível nacional, acerca da legislação e da jurisprudência
das  ações  que  envolvam,  direta  ou  indiretamente  os
animais, propondo alterações se for o caso. 4.Identificar as
áreas de atritos existentes nas relações entre cidadão e o
animal urbano e rural e apresentar propostas que visem a
saneá-las 5.Divulgar as ações desenvolvidas pela cidade
em relação a proteção animal.
...........................................................................................................

Licitações e Contratos
Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação
Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador  Presidente

da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, vem
acolher  o  objeto  da  licitação  de  que  trata  o  Pregão
Presencial nº 02/2022 - Processo 06/2022, que visa o
Registro  de  Preços  para  futura  e  eventual  aquisição  de
material de consumo para utilização na copa da Câmara de
Vereadores  da  Estância  Turística  de  Avaré,  conforme
especificações  contidas  nas  Atas  de  Registro  de  Preço  nº
01/2022,  HOMOLOGANDO  para  o  licitante:  J.  A
DUARTE  &  CIA  LTDA,  inscr i ta  no  CNPJ  sob  nº
50.830.587/0003-04, com sede na Rua Faustina Amaral, nº
109, Jardim Pinheiros, Avaré/SP, CEP 18.700-610, telefone
(14)  3732-1595,  os  itens  de  01  ao  12,  no  valor
estimado  de  até  R$  28.774,15  (vinte  e  oito  mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos),
com fornecimento até 31 de dezembro de 2022.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos
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18 de abril de 2022.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ

Presidente da Câmara

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
02/2022

PROCESSO: 06/2022
MODALIDADE: Pregão Presencial 02/2022 – Registro

de Preço nº 02/2022.
OBJETO:  Registro  de  Preço  é  a  aquisição  de

material  de  consumo  para  utilização  na  copa  da
Câmara  de  Vereadores  da  Estância  Turística  de
Avaré.

EMPRESA VENCEDORA: J. A DUARTE & CIA LTDA,
( i t e n s  0 1  a o  1 2 ) ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  n º
50.830.587/0003-04, com sede na Rua Faustina Amaral, nº
109, Jardim Pinheiros, Avaré/SP, CEP 18.700-610, no valor
global estimado de até R$ 28.774,15 (vinte e oito mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos),
com fornecimento até 31 de dezembro de 2022.

VALIDADE DA ATA: até 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2022.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

...........................................................................................................
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CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

 

 

Avenida Gilberto Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240 
https://camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br 

Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999 

 

 

 

CIRCULAR N º 11/2022-DG                                      Avaré, 20 de abril de 2022. 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da 11ª Sessão Ordinária de 25/04/2022 - 
Segunda Feira – às 19h00min. 

 
 
 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. 
Presidente Vereador Flávio Eduardo Zandoná designou para a Ordem do Dia da 11ª 
Sessão Ordinária de 25 de abril do corrente ano, que tem seu início marcado para as 
19h00min, a seguinte matéria:  

       
 

 
1. VETO TOTAL Nº 002/2022 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto:  VETO TOTAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei nº 201/2021 - 
Autógrafo nº 37/2022, de autoria da Verª Adalgisa Lopes Ward, que "Institui no 
Município da Estância Turística de Avaré, o mês Dezembro Laranja de 
conscientização e prevenção ao câncer de pele" 
Anexo: Cópias do Veto Total nº 002/2022 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

2. VETO TOTAL Nº 003/2022 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal  
Assunto:   VETO TOTAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei nº 173/2021 - 
Autógrafo nº 36/2022, de autoria da Verª Adalgisa Lopes Ward, que "Institui o Dia 
Municipal em Memória às Vítimas da Covid-19" 
Anexo: Cópias do Veto Total nº 003/2022 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 

3. VETO TOTAL Nº 006/2022 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal  
Assunto:  VETO TOTAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei nº 39/2022 - 
Autógrafo nº 41/2022, de autoria do Verº Hidalgo André de Freitas, que altera o Art. 
4º da Lei 1338/2010 para incluir a Semana de Conscientização da Importância da 
Acessibilidade para Pessoas com Deficiência, e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Veto Total nº 006/2022 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 
 
 

Outros AtosOutros Atos
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4. VETO TOTAL Nº 007/2022 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal  
Assunto:  VETO TOTAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei nº 44/2022 - 
Autógrafo nº 47/2022, de autoria do Verº Hidalgo André de Freitas, que institui no 
âmbito do município de Avaré a Marcha de Prevenção ao Suicídio e dá outras 
providências. 
Anexo: Cópias do Veto Total nº 007/2022 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2022 - Discussão Única  
Autoria: Mesa Diretora 
Assunto:  Altera a Resolução nº 441/2021 da Câmara de Vereadores do Município 
da Estância Turística de Avaré e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 02/2022 e dos Pareceres do Jurídico e 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

6. PROJETO DE LEI Nº 41/2022 - Discussão Única  
Autoria: Vereador Luiz Claudio da Costa  
Assunto:  Institui no calendário oficial do Município de Avaré o mês de 
conscientização à Saúde Mental "Janeiro Branco" 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 41/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Direito 
do Consumidor. 
 

7. PROJETO DE LEI Nº 77/2022 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica, e 
dá providências - (R$ 230.470,45 - Secretaria Municipal da Educação) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 77/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Direito do Consumidor. 
 

8. PROJETO DE LEI Nº 78/2022 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica, e 
dá providências - (R$ 2.918.016,37 - Secretaria Municipal da Saúde) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 78/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Direito do Consumidor. 
 

9. PROJETO DE LEI Nº 79/2022 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica, e 
dá providências - (R$ 689.939,04 - Secretaria Municipal da Saúde) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 79/2022 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
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10. PROJETO DE LEI Nº 80/2022 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto:  Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica, e 
dá providências - (R$ 45.867,04 - Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 80/2022 e dos Pareceres do Jurídico, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. 
 
 
 
 

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.  

 

 
 
 

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

 
 
 

ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA 
Diretora Geral Administrativa 
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