
SAÚDE

 

Nova etapa da 
vacinação contra a gripe 

segue até 8 de junho  
Página 7

MUDANÇA EM SINALIZAÇÃO

VIÁRIA VAI MELHOR TRÂNSITO

Página 9

NA REGIÃO CENTRAL



LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

17 DE MAIO DE 2021

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward

-por meio do setor competente, para que instale uma Academia ao Ar Livre 
no Bairro Alto ao lado da área coberta de Esporte na frente do Posto de 
Saúde do Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que realizem atendimento digno aos 
paciente com suspeita de COVID-19.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Gilberto 
Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 1458, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, solicito ação emergencial de fiscalização 
sobre o descarte inadequado de entulhos em nossa cidade, bem como a 
aplicação de suas penalidades legais sobre os responsáveis por esses cri-
mes ambientais.
-por meio do setor competente, para que estude uma maneira de aumentar 
o escoamento dos rios.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação adequada 
no Ginásio de Esporte Kim Negrão.
-por meio do setor competente, para que garanta um espaço adequado para 
pessoas portadoras de deficiência e seu acompanhante em todos os eventos 
do Município da Estância Turística de Avaré.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza e manutenção da Praça 
Dois Irmãos/Bairro Santa Elizabeth, que está com acúmulo de lixos e entulhos.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza da área verde da 
Rua Amos Contrucci/Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, par que em conformidade com a legislação 
vigente notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Edith Anunciato/
Vila Operária em frente ao número 92, para que realize limpeza e manuten-
ção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigente 
notifique o proprietário do terreno existente na Rua Heitor de Barros/Parque 
Residencial Gilberto Filgueiras II ao lado do número 368, 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 realizem pintura de solo na faixa de “Pare” 
na Rua Heitor de Barros confluência com a Rua Pedro Machado Nogueira.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Rua Professora Macambira/Bairro Santa Elizabeth confluência 
com a Rua Amos Contrucci, pois está com um enorme buraco no local.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza do bueiro na Rua 
Saul Mateus Bertolacini/Bairro Santa Elizabeth em frente ao número 146.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza da área verde da 
Rua Zico de Castro/Bairro Santa Elizabeth em frente ao número 356 e 376.
-por meio do setor competente, para que amplie o Sistema de Segurança 
das Creches e Escolas do Município.
-por meio do setor competente, para que realizem fiscalização nas vagas 
reservadas para pessoas portadoras de deficiência em vias públicas.

Jairo Alves de Azevedo
-para que analise a possibilidade de autorizar uso de solo para que um co-
merciante possa fazer a pintura da faixa de (CARGA E DESCARGA), solicito 
também para que o órgão citado acima analise a possibilidade de fazer a 
instalação de uma placa de carga e descarga no local. A mercearia está loca-
lizada na Rua Bastos Cruz nº 2394 no Bairro Vila Timóteo, o proprietário en-
contra muita dificuldade para descarregar mercadorias no seu comércio pois 
os carros da escola vizinha estacionam em frente do seu estabelecimento.
-novamente através deste peço para que o Departamento competente (SE-
CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS) providencie a manutenção de toda a 
extensão da AV. JOAO SILVESTRE, Bairro: Distrito Industrial, pois está difícil 
a entrada de veículos para fazer as entregas de mercadorias nas indústrias 
localizadas nas dependências.

Luiz Cláudio da Costa
-que oficie o SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DA MUNICIPALIDADE, 
para que através do setor competente realize a limpeza e desobstrução da 
“Bica D Água” localizada via de caminhada do Horto Florestal, haja vista, 
que, a referida bica encontra-se sem manutenção periódica, razão pela qual, 
pode gerar a contaminação caso não seja preservada.  Esta é uma reclama-
ção de vários Munícipes que realizam as suas caminhadas diárias no local e, 
se depararam com o local, carente da devida manutenção periódica.
-que designe o setor competente da municipalidade para que realize o re-
baixamento das guias das calçadas CRUZAMENTO DAS “RUA MATO 
GROSSO COM RUA SERGIPE” no Munícipio.  Considerando que, o local 
é de grande movimentação e percurso de muitas pessoas portadoras de 
deficiência física e mobilidades reduzidas, que são cadeirantes e encontram 
muita dificuldade em se locomover. Considerando ainda que, o local fica bem 
próximo a uma agência lotérica que é utilizada frequentemente pelos refe-
ridos PcD (pessoa com deficiência), e a adequação da área mencionada é 
medida extremamente importante, que visa de sobremaneira facilitar a vida 
desses munícipes.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANTONIO DE PAULA ASSIS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor WAGNER CANDIDO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor LUIZ LUCAS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor VITOR AFONSO GUIMARÃES RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ENEAS FRANCISCO GRASSETTI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor GILBERTO MEDEIROS DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora AUGUSTA APARECIDA DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora RENATA PILAR ARAUJO MATOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor OSCAR MACHADO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor CILÇO TAVARES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARLENE DE ALBUQUERQUE PESENTE.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA CLARA LUVIZUTTI GUERRA MACHADO.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que seja oficiado à Secretária Municipal de Esportes, Sra. Andreia Brisola 
Carvalheira, para que responda a esta Casa de Leis se existe projeto arquite-
tônico da área esportiva do Bairro Vera cruz em que se encontra o quiosque 
para carteado. Requeiro ainda, em caso positivo, que seja encaminhada có-
pia do referido projeto para esta Casa.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Agricultura, Sr. Ronaldo Villas 
Boas, para que informe esta Casa de Leis como está ocorrendo a castração 
de animais durante a pandemia, se os trabalhos continuam ativos. Requeiro 
ainda, sejam informados os horários e local do atendimento.
-que seja oficiado à Secretária Municipal da Educação, Sra. Josiane Ap. 
Lopes de Medeiros, para que responda a esta Casa de Leis se procede a 
informação de que as vagas de creche foram realmente zeradas em nossa 
rede municipal.
-que seja oficiado à SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – para que responda a esta Casa de Leis se já foram tomadas 
as devidas providências em relação ao vazamento de água na Rua Paraíba 
nas imediações do número 550, pois há vários dias que o vazamento vem 
ocorrendo com excessiva perda de água.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal da Agricultura, Sr. Ronaldo Villas 
Boas, para que responda a esta Casa de Leis se houve autorização por 
parte da pasta ou do município para o Evento IV Copa Avaré de e Tambores, 
realizado no Parque de Exposições Fenando Cruz Pimentel, entre os dias 
13 e 16 de maio pp.

Roberto Araujo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ADÃO DE CAMPOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora DIRCE OLIVEIRA DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora LYDIA MURBACH GIRALDI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor NELSON GARCIA DE CAMPOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ANNA VICENTE TAVARES.

Adalgisa Lopes Ward
- seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Sr. Estevam Bruno Jung ocorrido em Avaré, no dia 12 de 
maio do ano corrente, fato esse que causou grande consternação perante 
todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e alta-
mente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada.                                       
REQUEIRO mais que, do deliberado seja cientificada a família enlutada, 
através de sua esposa Ceci Paulo e suas filhas Maria Eduarda e Rafael e 
seus netos Maria Júlia, Lavínia e Nicolas, residente à Rua Pedro Porçali/Bair-
ro Camargo, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de 
pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da Saúde, para esclareça a esta Casa de Leis sobre:  Qual a atuação 
do Conselho Municipal da Saúde (CMS) em relação à Pandemia COVID-19 
em nossa cidade?  O Conselho Municipal de Saúde acompanha, controla, 
avalia e fiscaliza o Fundo Municipal de Saúde, fundo para onde são destina-
dos os recursos gastos com a Saúde do Município?  Solicito cronograma das 
reuniões do Conselho Municipal da Saúde (CMS) do ano de 2021 e as atas 
dos anos de 2020 e 2021 para verificação e análise. Considerando que, no  
Plano de Governo do Senhor Prefeito entre as ações da Secretaria Municipal 
da Saúde é o Fortalecimento do Conselho Municipal da Saúde.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal da Saúde, para que nos informe:  Quais providências estão sen-
do tomadas para os pacientes que chegam ao Pronto Socorro Municipal, 
passando mal, com todos os sintomas de gripe, dor no corpo, etc, em época 
de Pandemia, em que todos os avareenses estão preocupados com a CO-
VID-19?  Existe aparelho de tomografia no Pronto Socorro?  Qual o protocolo 
de tratamento dos pacientes que testaram positivo?  Qual providência está 
sendo tomada, para que não aconteça mais o que ocorreu no dia 08 de 
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maio (sábado à noite) quando o Sr. Estevam Bruno Jung compareceu no 
Pronto Socorro muito mal e solicitou uma tomografia e a médica disse que 
era uma gripe forte e mandou para casa, no domingo familiares, o levaram 
na farmácia, e ao fazer o teste verificou-se que o Sr. Estevam estava com 
COVID e foi rapidamente internado muito mal na Santa Casa, e no dia 12 de 
maio entrou em óbito?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal da Saúde, para que nos informe sobre a Telemedicina  em nos-
sa cidade: Já foi realizado estudos para a implantação de uma Central de 
Atendimento através da Telemedicina, baseada na Portaria nº 467/2020 do 
Ministério da Saúde, que regulamenta atendimentos médicos à distância 
durante à Pandemia do Coronavírus? Considerando que, a Telemedicina é 
o exercício mediado por tecnologias para assistência, pesquisa, prevenção 
de doenças, lesões e promoção de Saúde. Em todo atendimento o médico 
deve informar ao paciente as limitações de seu uso, como impossibilidade 
de realizar exames que exijam contato físico;  Considerando que, para evitar 
a disseminação da COVID-19, é importante poder optar pelo o atendimento 
online como uma ligação telefônica, agendar sua consulta em horário dispo-
nível na Unidade de Saúde e Pronto Socorro;  Segundo o governo a medida 
visa reduzir a propagação da COVID-19. A modalidade poderá ser usada 
para atendimento pré- clínico, de suporte assistencial, de consulta, moni-
toramento e diagnóstico tanto em atendimento do Sistema Único de Saúde 
como da rede privada.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos 
informe sobre Campeonato Equestre ocorrido nos dias 14 e 15 de maio no 
Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel:  Qual a razão de em tem-
pos de Pandemia acontecer um Evento com aglomeração em nossa cidade?  
Foi autorizado pelo Senhor Prefeito?  O Parque de Exposições foi alugado?  
Solicito Alvará de Funcionamento para verificação.  Considerando que, essa 
vereadora foi questionada por avareenses que foram tomar vacina na EMA-
PA e depararam com aglomeração de pessoas circulando no local se másca-
ras e sem distanciamento social;  Considerando que, as redes sociais foram 
tomadas de total indignação por parte dos munícipes que repudiaram um 
Evento que não poderia acontecer  em tempos de Pandemia, aonde Santa 
Casa Municipal e Pronto Socorro Municipal estão abarrotados de pacientes 
lutando contra a COVID-19 e com alto índice de pessoas contaminadas e 
óbitos na cidade.

Hidalgo André de Freitas
- Para que ENCAMINHE a essa Casa de Leis, ESCLARECIMENTOS atra-
vés dos setores competentes, quanto ao evento realizado nas dependências 
do Parque de Exposição Fernando Cruz Pimentel no último fim de semana, 
onde a aglomeração de pessoas era evidente, comprovado por fotos e ví-
deos que foram disponibilizados em redes sociais, por pessoas de diversas 
cidades e Estados.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. JOSELYR BENEDITO COSTA SIL-
VESTRE, Prefeito Municipal, e seja oficiado também ao Sr. Dr. ROSLINDO 
WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística 
de Avaré para que RESPONDA a essa Casa de Leis, os seguintes ques-
tionamentos: - Segundo imagens apresentadas nessa Sessão de Câmara, 
pudemos verificar o total abandono em que se encontra o Posto de Saúde 
(UBS) do Bairro Barra Grande, local com diversas rachaduras, infiltrações, 
banheiros interditados entre outros problemas estruturais. Quais providên-
cias estão sendo tomadas pela municipalidade, quanto a Reforma do refe-
rido Posto de Saúde, dando melhores condições de trabalho aos funcioná-
rios que ali exercem suas funções e melhor atendimento aos moradores do 
Bairro e Adjacências? Segundo os moradores, a certo tempo não se tem 
atendimento médico no local, não ocorrem as coletas de exame como ocor-
riam o que prejudicou os moradores do local, informação dada também pelos 
funcionários da UBS. Solicito providências e que os atendimentos médicos e 
coletas de exame voltem a ocorrer como anteriormente, ao menos uma vez 
por semana, beneficiando os moradores, principalmente os que não pos-
suem condições de se deslocarem para Avaré. 
-Para que seja oficiado ao Sr. Dr. ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretá-
rio Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, para que INFORME, 
a essa Casa de Leis quanto aos atendimentos odontológicos realizados em 
nosso município.
-tendo em vista Matéria Veiculada no Programa Fantástico da Rede Glo-
bo na data do dia 16/05/2021, a qual se intitula como EMPURROTERAPIA, 
que é um jargão de balcão de farmácia que segundo o livro Farmáfia: fal-
catruas nos balcões de farmácias (Silva Luiz, Ed. Imed - 1997) significa "a 
venda medicamentos em excessos ou desnecessários por balconistas ou 
farmacêuticos interessados unicamente em ganhar a bonificação paga pela 
farmácia" citando na matéria um caso ocorrido na cidade de Avaré, Requer 
seja oficiado ao Procon local, para que tome as devidas providências quanto 
a Notificar todas as Farmácias locais, informando que esse tipo de prática 
acarreta riscos ao consumidor, sendo, portanto, uma prática abusiva. Solicito 
que ENCAMINHE  a essa Casa de Leis relatório das notificações e do tra-
balho realizado quanto a essa Solicitação. É vedado pelo Código de Defesa 
do Consumidor o fornecedor aproveitar da ignorância do consumidor, tendo 
em vista sua idade, sua saúde, conhecimento ou condição social, para lhe 
oferecer seus produtos ou serviços. O objetivo é ganhar dinheiro, já que o 
funcionário da farmácia que pratica a "empurroterapia" se beneficia de uma 
comissão em cima das vendas, um valor fixo, ou uma porcentagem sobre o 
valor de um produto vendido.
- Para que seja oficiado a Secretária de Educação de Avaré, para que IN-
FORME a essa Casa de Leis quanto ao Revezamento realizado nas Unida-
des das Equipes Pedagógicas e ADIs.

Jairo Alves de Azevedo
- para que analise a possibilidade de instalar redutores de velocidade (LOM-
BADAS) em todo o Bairro Dona Laura, pois já aconteceram vários aciden-
tes de trânsito no local; os condutores de veículos transitam pelo bairro em 

alta velocidade causando um enorme risco de acidente até mesmo podendo 
ocorrer uma fatalidade. Através deste, solicito com máxima urgência uma 
análise da situação. Também peço para que o responsável nos dê um pare-
cer sobre o assunto.
- solicito através deste para que o órgão competente citado acima tenha mais 
agilidade em realizar os trabalhos e até mesmo na análise dos requerimen-
tos enviados por esse vereador; peço também para que o órgão competente 
quando tomada a decisão sobre as solicitações nos responda para que sai-
bamos responder os munícipes. Pois as pessoas cobram esse vereador de 
respostas sobre as solicitações que faço ao mesmo.
- que analise a possibilidade de fazer a retirada do tronco de uma árvore 
localizada na calçada da Rua: João Baptista Dalcim nº 300. A mesma foi 
cortada pelo órgão competente, mas não foi feita a retirada do tronco como 
deveria ser feito.  Através deste solicito para que finalize o serviço começado 
ou nos dê um parecer, pois os moradores deste endereço reivindicam a esse 
vereador uma solução. 

Luiz Cláudio da Costa
- Que seja oficiado o EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, que por meio do setor competente de ser-
viços da Municipalidade, apresente uma listagem com quantidade e relação de 
todos os veículos destinados a transporte de escolares que estão em circulação 
no Município, bem como, quantos veículos estão parados por falta de manu-
tenção, e quantos veículos escolares (sucata), caso haja, estão relacionados 
aguardando licitação da modalidade de leilão.  Requeiro, ainda, por conta da 
pandemia covid-19, informações de como estão sendo feitas as higienizações 
dos referidos veículos de transporte de alunos da rede municipal, e quais as 
medidas e protocolos de saúde estão sendo viabilizadas para preservação da 
saúde dos alunos que utilizam diariamente esse tipo de condução.
- Que seja oficiado o COMUTRAM – CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO, para que estude “URGENTEMENTE” a possibilidade de fazer alte-
ração do trânsito, em toda a extensão da RUA SERGIO BERNARDINO, 
no CENTRO, para que retorne a ser regulamentada no SENTIDO ÚNICO 
(mão única).  A importante RUA composta de 03 (três) quadras, começando 
seu trajeto na confluência com RUA MATO GROSSO e termina na AVENI-
DA PREF. PAULO NOVAES, e é regulamentada atualmente com SENTIDO 
DUPLO, e da forma atual ela mede aproximadamente 8,20 (oito metros e 
vinte centímetros) de largura, e fica praticamente intransitável em dia de se-
mana comum, sendo que os veículos cruzam o tempo todo praticamente a 
poucos centímetros um do outro. A referida via anteriormente era somente 
MÃO ÚNICA, e o trânsito fluía muito bem daquela forma.  Vale mencionar 
que, esta é uma reivindicação incessante dos moradores, os quais já pre-
senciaram muitos abalroamentos de veículos, em virtude do tráfego intenso 
de veículos, que se cruzam no sentindo norte e sul da citada Rua.  Assim, 
para maior clareza desta afirmação, solicitamos desse Nobre Conselho, que 
notifique o setor competente, para que faça uma estatística e comprove o 
caso in loco, já que no apontado logradouro já ocorreu inúmeros acidentes, 
inclusive com gravidade.
- Que seja oficiada a CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, através de sua 
gerência no Município da Estância Turística de Avaré, para que informe a 
esta casa de leis, qual o motivo da manutenção somente de um ponto de 
atendimento aos consumidores, tendo em vista, que, o oferecimento do ser-
viço pessoal encontra-se restrito a uma só empresa estabelecida fora da 
área central do Município. A reivindicação de mais locais de para atendimen-
to ao público, ou retorno ao atendimento presencial na própria Empresa, é 
de fundamental importância, pois, uma enorme parcela dos consumidores 
da Empresa, são pessoas que encontram muitas através no número 0800, 
que nem sempre funcionam de forma eficaz quando acionados. Todavia, são 
comuns os casos de consumidores que ficam sem energia na sua residên-
cia ou tem algum aparelho queimado por ocorrências de curto de energia 
na rede, ou mesmo pedido de nova ligação, experimentam uma verdadeira 
peregrinação para tentar resolver o caso rapidamente, e muitas das vezes 
não conseguem. Vale ressaltar, que o serviço de forma presencial e o contato 
feito com pessoas capacitadas a atender os questionamentos no local, é 
medida imprescindível para dar mais tranquilidade aos clientes que buscam 
resolver as diversas situações e pendências quanto à relação de consumo 
de forma mais célere, eficiente e transparente.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 17/05/2021, 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”

Projeto de Lei nº 99/2021 
Autoria: Vereador Roberto Araújo 
Denomina nome da Pista de Atletismo do Campo Municipal de 
ADÃO DE CAMPOS e adota outras providências;

Projeto de Lei nº 100/2021
Autoria: Vereadora Ana Paula Tibúrcio Godoy 
Dispõe sobre a decretação de utilidade pública municipal, a "Grupo de 
Assistência ao Adolescente e Desenvolvimento da Criança - GAADAC";

Projeto de Lei nº 101/2021
Autoria: Vereadora Carla Cristina Massaro Flores 
Institui Comissão Especial de Estudos denominada "Frente Parla-
mentar em Defesa dos Direitos das Mulheres", com o objetivo de 
incentivar, desenvolver e apoiar discussões e ações relacionada as 
mulheres, e dá outras providências;

Projeto de Lei nº 102/2021
Autoria: Vereadora Adalgisa Lopes Ward 
Dispõe sobre a obrigatoriedade e o dever de bares, cafés, quios-
ques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas no-
turnas, espaços de eventos e shows e de ambientes assemelhados 
adotarem medidas de auxílio e segurança à mulher que se encon-
tre em situação de risco ou assédio em seu interior;

Projeto de Lei nº 103/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 126.836,54 - Fundo Municipal de Saúde).

Projeto de Lei nº 104/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 106.831,06 - Fundo Municipal de Saúde);

Projeto de Lei nº 105/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 133.838,10 - Fundo Municipal de Saúde); e

Projeto de Lei nº 106/2021
Autoria: Prefeito Municipal 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 
e dá providências (R$ 44.457,09 - Fundo Municipal de Saúde).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDI-
CAR o objeto do Pregão Presencial nº 02/2021 - Processo 06/2021 
para a empresa UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABA-
LHO MÉDICO, inscrita no CNPJ sob nº 50.368.034/0001-01, com 
sede na Rua Santa Catarina, nº 1981, Bairro Alto, Avaré - SP, visan-
do a contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de plano privado de assistência à saúde sob regime coletivo, 
com participação por adesão dos servidores ativos da Câmara de 
Vereadores da Estância Turística de Avaré e de seus dependentes 
legais, conforme as especificações, exigências e condições esta-
belecidas no termo de referência constante no anexo I do Edital, 
no valor global de R$ 159.999,72 (cento e cinquenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) para 
um período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 07 de 
maio de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o 
Termo de Adjudicação datado de 07 de maio de 2021, vem acolher 
o objeto da licitação de que trata o Pregão Presencial nº 02/2021 
- Processo 06/2021, HOMOLOGANDO para a empresa UNIMED 
DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no 
CNPJ sob nº 50.368.034/0001-01, com sede na Rua Santa Cata-
rina, nº 1981, Bairro Alto, Avaré - SP, objetivando a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de plano priva-
do de assistência à saúde sob regime coletivo, com participação 
por adesão dos servidores ativos da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré e de seus dependentes legais, con-
forme as especificações, exigências e condições estabelecidas no 
termo de referência constante no anexo I do Edital, no valor global 
estimado de R$ 159.999,72 (cento e cinquenta e nove mil, nove-
centos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)  para 28 
beneficiários pelo período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 17 de 
maio de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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SEC. DE FAZENDA

Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

Ata n°158/2021
Aos 08 dias do mês de Abril do ano de 2021, às 09 h 16 minutos, inicia-se 
a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência. Estavam presentes, através plataforma online Josana Souza Car-
los, Zartarcy Zanluchi, Priscila Amicci, Janaína Faria, Eli Fernando Pimenta, 
João Neto Baptista, Vilma Zanluchi, Ângela Maria Baptista Epifânio, Juliana 
Pascon, Hilton Charles Matos Pedro, Fabiana Couto Bonardi, Aline Hirata, 
Caroline Anunciato, Luis Henrique Silva, Gilherme Anunciato, Alex Marques 
A reunião foi aberta pela Presidente Zartarcy e a seguir a leitura da ata da 
reunião anterior pela Secretária Priscila Amicci que foi aprovada por todos. 
A Sra. Zartarcy iniciou a reunião pedindo a devolutiva do aplicativo Hand 
talk para as intérpretes de libras  Caroline Anunciato e Aline Hirata ,ambas 
disseram que o aplicativo é útil e se faz necessário, para o compreendimento 
da comunidade surda. Houve votação e por unanimidade dos  conselheiros 
o Handy Talk foi aceito ,assim a Presidente passou para a Sra Josana quan-
to responsável administrativa da SMDPD a aprovação do mesmo para que 
seja implantado e que aceito pelo CMDPD passa por aprovação de nosso 
Prefeito. Passamos a palavra a Guilherme Anunciato e seu intérprete era 
Alex sobre a inclusão do surdo nos lugares em que frequenta, Guilherme 
não possuíra acessibilidade em lugares básicos como comércios, hospitais 
e banco quando ele foi ao banco precisou que a irmã fizesse a interpretação 
pois o atendente não o compreendia. Ele vê a necessidade de um curso bá-
sico para todos incluindo para atendimento na prefeitura pois não  consegue 
comunicação. O professor Luis Henrique também conselheiro se manifestou 
anunciando que por meio do CPAEE Centro  Pedagógico e  Administrativo 
da Educação Especial   terá um núcleo de  atendimento permanente ao sur-
do e formação para educação em libras onde  estendeu a formação para a 
SMDPD e todos os funcionários do município, o Sr. Luis explicou como fun-
cionará o suporte ao surdo avareense e nomeou a Sra. Caroline Anunciato 
Pinheiro como a primeira profissional a dissiminar a língua dos surdos. São 
os primeiros passos para a inclusão da comunidade surda. A Sra. Zartarcy 
cobrou a SMDPD em ter também uma intérprete na Secretaria, e a Sra. Jo-
sana disse que em momento de pandemia fora aberta a licitação mas infeliz-
mente a pandemia não possibilitou que houvessem as aulas, a Sra. josana 
pontuou que a ACIA abriu as portas pós pandemia para um curso de Libras 
para os comerciários. A Presidente Zartarcy também pontuou o conselheiro 
Luis Henrique sobre aulas de Braille, a Sra Josana também se dispôs quanto 
SMDPD falando sobre a disponibilidade da Secretaria na área da   emprega-
bilidade para pessoas com deficiência. E pontuou cursos de capacitação no 
Sebrae para pessoas com deficiência. Foi cobrado pela presidente as ativi-
dades para adultos com deficiência intelectual, Zartarcy pediu para que a Sra 
Josana explanasse o pedido que foi feito por uma mãe na secretaria e a Sra 
Josana passou para o conselho pedindo idéias a Sra Janaína passou sobre 
as oficinas culturais online que o município está ofertando nesse momento. 
As inscrições são realizadas no site da Prefeitura ,desde  violão até grupos 
teatrais. O conselheiro Eli se propôs em conversar  com  os integrantes do 
curso de eventos do IFSP para realização de projetos com os deficientes 
intelectuais. A Sra Zartarcy  pediu mais uma vez a participação de todos os 
conselheiros e reforçou que foi enviado a resposta para o Ministério Público 
dos prédios da Secretaria de Turismo. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada às 10 horas e 33 minutos e a ata foi lavrada por mim, Priscila 
Amicci na qualidade de Secretária que será lida e assinada por todos os 
presentes acima nominados e referenciados.

Zartarcy Zanluchi
 Presidente do CMDPD

Priscila Amicci 
Secretária

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 6.295/22/03/2021

Ata da reunião extraordinária n° 004/2021 do CMDCA - Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Aos oito dias do mês de abril de 
dois mil e vinte e um, com início às 14:30h, reuniu-se este Conselho, via 
online, diante da permanência das recomendações e orientação de saúde 
pública sobre a pandemia do corona vírus, através da plataforma Google 
Meet, nesta cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo. A Presidente 
Priscilla Maria Ribeiro, abriu a reunião, cumprimentou e agradeceu a pre-
sença de todos, pediu aos participantes anotarem seus nomes e entidades 
ou órgão que representam no chat da plataforma, pediu que todos fizessem 
uma breve apresentação citando nome, profissão, local de trabalho, função 
que exerce e experiência com o trabalho com criança e adolescente ou em 
conselhos. Na sequencia pediu que o secretário Clovis Felipe fizesse a lei-
tura da convocação contendo a pauta da reunião, passando à discussão/ 
aprovação dos seguintes tópicos:  1. Leitura da Ata Anterior: foi dispensada a 
leitura uma vez que foi enviada e aprovada via e-mail dada a necessidade de 
publicação da eleição realizada. 2. “Posse dos membros do CMDCA para o 
biênio 2021-23”: o conselheiro Clovis Felipe, presidente da gestão 2019-21, 
pediu a palavra, agradeceu a confiança de todos pela eleição como secre-
tário do Conselho, e formalmente declarou que estava passando o cargo 
de presidente do CMDCA a Priscilla Maria Ribeiro, desejando-lhe sucesso 
na gestão e colocando-se à disposição de todos no que fosse necessário; 
a presidente Priscilla agradeceu e pediu que todos os conselheiros partici-
pantes da reunião se levantassem e formalmente declarou empossada a 
nova diretoria composta por ela como presidente, Alexandra P. A. Homem 
de Mello como vice-presidente e Clovis R Felipe como secretário, eleitos na 
reunião ordinária do dia 18março último,bem como de todos os demais mem-
bros titulares e suplentes do CMDCA, conforme decreto nº 6.235 de 22 de 
março de 2021, publicado no semanário oficial eletrônico, edição nº 906, de 
26mar21. Após a realização da posse deu-se sequência à pauta da reunião. 
No item 3. Apresentação do Plano de Ação de 2021: foi apresentado na tela 
e lido pelo secretário o texto da Resolução nº003/2021 – CMDCA, aprovado 
em janeiro de 2021. Após análise e esclarecimentos de algumas dúvidas foi 
proposto que o texto fosse enviado por e-mail aos conselheiros tomarem co-
nhecimento com mais detalhes e apresentação de propostas para a próxima 
reunião ordinária do Conselho. 4. Atribuições das Comissões Permanentes: 
foi apresentado na tela e lida a proposta de criação das comissões temáticas 
permanentes do CMDCA em número de 5 comissões composta por 4 con-
selheiros cada, sendo 2 titulares e 2 suplentes para cada comissão, ficando 
decidido que  o documento fosse enviado por e-mail aos conselheiros   para 
estudo, sugestões e escolha da comissão que melhor se encaixe no perfil de 
cada um de tal forma que cada conselheiro, titular ou suplente , fará parte 
de uma comissão. 5. Outros assuntos do expediente administrativo: a) Ofício 
da Associação Arco Iris: solicitação de recursos para aquisição de materiais 
de higiene, limpeza e segurança para uso durante as atividades presenciais 
enquanto durasse a pandemia; a planária decidiu não atender ao pedido 
uma vez que não há edital que contemple a solicitação, não estando o pe-
dido de acordo com o que estipula a lei 13.019/2014; b) Despacho da Juíza 
da Infância e Juventude: repasse de recurso aos serviços de acolhimento 
institucional: foi informado pela gestora do fundo, Márcia Vendramini que o 
Termo de Colaboração está pronto, com os números da conta no BB reaber-
tos (foram suspensos por falta de movimentação) e que será marcado data 
para assinatura, publicação do extrato e repasse do recurso, conforme plano 
de trabalho apresentado. c) Oficio do Conselho Tutelar: solicitando inclusão 
dos membros do Conselho Tutelar na vacinação contra o CoronaVirus em 
razaão da exposição a que se impõe no atendimento às pessoas e desem-
penho do trabalho. A secretaria executiva Márcia Vendramini informou que 
também foi encaminhado oficio com o mesmo teor ao secretário da Saúde 
e da Assistência Social, tendo ambos negado a solicitação, uma vez que 
os conselheiros tutelares não se encontram no plano de vacinação elabo-
rado pelo ministério da saúde. O Conselho entendeu que não tem compe-
tência para decidir sobre o pedido e uma vez que a secretaria da Saúde já 
se manifestou nada mais havia a delibera. d) Solicitação de esclarecimento 
quanto ao papel do conselheiro de direito formulado por Michelle Tavares: 
foi sugerido que se elaborasse um resumo do tema e enviado aos novos 
conselheiros e a realização de uma capacitação online sobre o CMDCA; 
quanto a capacitação está previsto no Plano de Ação a realização de um 
curso neste ano. Nada mais havendo a tratar a presidente, Priscilla Maria 
Ribeiro, encerrou a reunião ás 15;40h, com o de acordo dos conselheiros 
participantes: Renata C Roman, representantes suplente da Secretaria da 
Assistência e Desenvolvimento Social, Camila Beatriz Lopes, representante 
titular da Secretaria de Cultura,  Cássia Aparecida Vieira da Silva, represen-
tantes titular da Secretaria de Esportes, Michelle Louise Benedeti Tavares, 
representante titular da Secretaria de Saúde, Marina Cecília Furigo e Daiane 
Correa Novaga, representantes titular e suplente de Entidades Assistenciais 
de Atendimento à Saúde da Criança e do Adolescente, Jacqueline Negrão 
da Silva Gonçalves e Tatiane Cristina Deolin, representantes titulares e  Éri-
ca Alessandra Alves, representante suplente de entidades de assistência 
de atendimento socioeducativa e de capacitação à criança e adolescente,  
Clovis Rodrigues Felipe, representante titular  da Sociedade Civil – Clube de 
Serviços do Rotary Club de Avaré. Eu, Clovis Rodrigues Felipe, Secretário 
do Conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo presidente da gestão 2019-21.   

Priscilla Maria Ribeiro
Presidente CMDCA – Gestão 2021-23

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 
SERVIDOR – D.E.S.S.

Comissão Permanente de Readaptação Funcional 
– C.P.R.F.

  Rua Piauí, 1077 – Centro 
Telefone: (14) 3733-8111/3731-0632

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
READAPTAÇÃO FUNCIONAL 

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017, 
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação 
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal nº  5.911, 
de 27 de julho de 2020, C O N V O C A D O S a participarem da 
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que 
será realizada no dia 26/05/2021 às 14h00, nas dependências da 
Secretaria Municipal da Saúde, situada na Avenida Prefeito Misael 
Eufrásio Leal, nº 999 – Centro – Estância Turística de Avaré, opor-
tunidade em que serão discutidos sobre os seguintes Processos de 
Readaptação Funcional:

002/2019
003/2019
009/2019
019/2019
053/2019
007/2021
008/2021
009/2021
011/2021

Os Processos que entrarão em discussão encontram-se a dispo-
sição dos Membros da Comissão na Sede do D.E.S.S. com a in-
tenção de elucidação de quaisquer dúvidas e manifestações que 
deverão ser entregues no dia da reunião da Comissão.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

012/2021
013/2021
014/2021
016/2021
017/2021
018/2021
019/2021
020/2021

Departamento de Fiscalização/ISS
 COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
655/21 – RUA RIO GRANDE DO SUL – 4.498 – CPTTL – CÓDIGO DE 
OBRAS
656/21 – RUA RIO GRANDE DO SUL – 4.498 – CPTTL – CÓDIGO DE 
OBRAS
657/21 – RUA RIO GRANDE DO SUL – 4.498 – CPTTL – CÓDIGO DE 
OBRAS
658/21 – RUA ANTONIETA PAULUCCI – 4.368.017-000 – JAP – SOM 
659/21 – RUA CARMEM DIAS FARIA – 4.265.002-000 – JFA – SOM 
660/21 – RUA CAPITÃO ISRAEL – 5.061.009-000 – BAC – RECICLAGEM 
661/21 – RUA ITAPORANGA – 36.622 – LCML – CAÇAMBA 
662/21 – RUA FANY NADER ABAD – 3.246.011-000 – FHS – LIMPEZA
663/21 – RUA MARECHAL RONDON – 3.092.039-000 – CT - LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
574/21 – RUA DINAMARCA – 4.213.004-000 – CRMF – LIMPEZA 
898/21 – AV SANTOS DUMONT – 5.354.002-000 – DI FIORI – LIMPEZA
962/21 – RUA MATO GROSSO – 3.013.036-000 – FS – ENTULHO – ABER-
TURA 
967/21 – RUA IRMÃS SCARLATO – 4.112.006-000 – ACM – LIMPEZA
968/21 – RUA ANTONIO JOÃO MARTINS – 24.793.***/0001-98 

Departamento de Fiscalização/ISS

COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS

Conforme lei 332/1995 : "Os proprietários de imóveis edificados ou 
não, são obrigados a construir ou reconstruir os respectivos pas-
seios e os muros de testada, e mantê-los ,permanentemente capi-
nados , roçados e limpos", portanto é obrigatório também  manter 
as CALÇADAS limpas.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Confira na tabela os 
demais grupos 
prioritários que são 
vacinados nessa etapa

Idosos que aguardam a segunda 
dose da vacina contra a Covid-19 já 
podem se dirigir às unidades de Saúde. 

A imunização está dividida de acor-
do com o fabricante. Quem vai tomar 
Coronavac deve se dirigir de segunda a 
sexta-feira aos seguintes locais: 

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

Posto do Jardim Vera Cruz (Rua Car-
mem Dias Faria, s/n) das 13 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul 
Bertolacini, s/n) das 13 às 16 horas;

Posto da Brabância (Praça Armando 
de Paula Assis, s/n) das 13 às 16 horas.

AstraZeneca
Já quem vai tomar a segunda dose 

da vacina AstraZeneca deve ir aos se-

Saiba onde tomar a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19

guintes postos de Saúde: 
Drive-thru no Parque Fernando 

Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas;

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

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul 
Bertolacini, s/n) das 13 às 16 horas;

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

Confira na tabela os demais gru-
pos prioritários que também são va-
cinados nessa etapa. 

Balanço 
Avaré já recebeu 39.010 doses 

da vacina contra a Covid-19, sendo 
22.690 da Coronavac/Sinovac/Bu-
tantan e 16.322 doses do imunizante 
produzido pela AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz.

Já foram aplicadas 32.175 doses 
no município: 21.218 estão relaciona-
das à primeira dose e 10.957 fazem 
parte da última aplicação. 

Idosos acima de 
60 anos, profissionais 
da Saúde e da 
Educação integram o 
público-alvo

Idosos acima de 60 anos, profis-
sionais da Saúde e da Educação são 
imunizados nessa etapa da Campa-
nha de Vacinação de Contra a In-
fluenza (gripe). A fase segue até 8 de 
junho. 

Nova etapa da vacinação contra a gripe segue até 8 de junho  
SAÚDE

A imunização acontece de segun-
da a sexta-feira nos seguintes locais: 

Unidades de Saúde Santa Elizabe-
th, 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 segundas, quartas e sextas-
-feiras na unidade do Mário Emílio 
Bannwart das 8 às 11 horas. 

Crianças de 6 meses a menores de 
6 anos são vacinadas exclusivamente 
durante a semana nas salas de vacina 
das unidades Bonsucesso, Bairro Alto e 

Flávio Celso Negrão. O atendimento ao 
público é 8 às 11 e das 13 às 15 horas. 

Já as gestantes e puérperas são 
vacinadas das 8 às 14 horas no Cen-
tro de Atenção Integral a Saúde da 
Mulher (Caima). 

Recomendações 
Profissionais da Saúde devem 

apresentar Carteira do Conselho Pro-
fissional. Já os professores devem le-
var comprovante de renda ou docu-
mento que comprove a função. 

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

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

Balanço 
Até o momento, Avaré recebeu 

14.690 doses da vacina contra a 
Influenza. Já foram aplicadas 6.213 
doses (17,1% de cobertura vacinal), 
sendo 2.727 em crianças, 1.650 em 
idosos, 1.221 em profissionais de 
Saúde, 366 em gestantes, 184 em 
profissionais da Educação e 65 do-
ses em puérperas.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

É preciso se cadastrar 
no vacinaja.sp.gov.
br e apresentar QR 
Code que será 
disponibilizado pelo 
Governo Estadual 

Motoristas de transporte coletivo 
e cobradores começam a ser vacina-
dos contra a Covid-19 na sexta-feira, 
21. A informação é da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde. 

Os integrantes do público-alvo 
devem fazer o cadastro no site va-
cinaja.sp.gov.br e retirar o QR Code 
que será disponibilizado pelo Gover-
no de São Paulo. 

Só vai receber o comprovante 
quem cumprir os requisitos exigidos 

Motoristas de transporte coletivo e 
cobradores são vacinados contra a Covid-19

pelo Programa Estadual de Imuniza-
ção. Em seguida, é necessário apre-
sentar o código na unidade de Saúde 
antes de tomar a dose.    

Motorista por aplicativo, cami-
nhoneiros, taxistas e mototaxistas 
não serão vacinados nesta etapa, in-
forma o Governo Estadual. 

Locais de vacinação 
A vacinação ocorre de segunda a 

sexta-feira nos seguintes locais e ho-
rários:

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.

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

Novos grupos 
O Governo Estadual anunciou ain-

da que pretende vacinar pessoas de 
55 a 59 anos sem comorbidades en-

tre 1º e 20 de julho. 
Já os profissionais da Educação de 

18 a 46 anos devem ser imunizados 
entre 21 e 31 de julho.  

Confira a tabela de 
doenças definidas 
pelo Ministério da 
Saúde

Gestantes e puérperas acima de 
18 anos com comorbidades são vaci-
nadas nessa etapa contra a Covid-19. 

Mas só recebe a dose da Coro-
navac quem tem as comorbidades 
definidas pelo Ministério da Saúde 
(confira a tabela). 

O mesmo se aplicas às pessoas 
com comorbidades cujas faixas etá-
rias estão contempladas nesse está-
gio da vacinação. 

Entenda como funciona a vacinação de 
gestantes e puérperas com comorbidades

É preciso apresentar carta médica 
e a receita do medicamento que uti-
liza, ressalta a Secretaria Municipal da 
Saúde.  

Locais de vacinação 
A vacinação ocorre de segunda a sex-

ta-feira nos seguintes locais e horários:
Posto do Jardim Vera Cruz (Rua 

Carmem Dias Faria, s/n) das 13 às 16 
horas;

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul 
Bertolacini, s/n) 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 Arman-
do de Paula Assis, s/n) das 13 às 16 
horas.
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INFRAESTRUTURA

A Secretaria Municipal de Planejamento e Trans-
portes está promovendo mudanças na demarca-
ção viária com o objetivo de melhorar o trânsito na 
região central de Avaré. 

A intervenção está centrada no quadrante entre 
as ruas Bahia e Domiciano Santana, duas impor-
tantes vias que cruzam a cidade, mas outros pon-
tos também passaram por intervenção. 

Baseado em um estudo feito pela pasta, o pro-
jeto inclui a alteração na sinalização e a instalação 
de novo semáforo na Avenida Major Rangel. O 
dispositivo vai descongestionar o cruzamento para 
quem segue no sentido da Rua Major Vitoriano. 

No caso da Rua Bahia, a ideia é criar um corre-
dor que dê vazão ao fluxo de veículos, já que a via 
tem escolas e costuma receber tráfego intenso. 

Além disso, a empresa contratada pela Secreta-
ria de Planejamento e Transportes está instalando 
sinalização amarela na interseção entre ruas da re-
gião. A proposta é alertar para que o condutor não 
feche o cruzamento enquanto aguarda passagem. 

Faixas de pedestres e indicações de trânsito lo-
calizadas em outros pontos da cidade também es-
tão sendo revitalizadas.  

Mudança em sinalização viária vai 
melhorar trânsito na região central 
Projeto incluiu instalação de novo semáforo na Avenida Major Rangel, entre outras melhorias
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EDUCAÇÃO

Órgão disponibiliza 
profissional com 
formação em Língua 
Brasileira de Sinais

Criado oficialmente em feverei-
ro deste ano, o Centro Pedagógico 
e Administrativo da Educação Espe-
cial (CPAEE), órgão que administra os 
processos inclusivos de crianças com 
deficiência em toda a rede municipal 
de ensino, já comemora a primeira 
vitória: a disponibilização de profis-
sional com formação em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) a 100% dos 
alunos com deficiência auditiva ou 
surdez matriculados na rede muni-
cipal de Educação.

Para a Secretaria Municipal da 
Educação, a “conquista significa 
muito para a educação não somen-
te de Avaré mas de toda a região, 
pois deixa muito claro o norte a 
ser seguido na promoção de uma 
escola que seja, verdadeiramente, 
para todos”.

“A presença desse suporte para 
mediação da comunicação entre 
criança e escola é parte de um so-
nho que não pertence somente aos 
profissionais da Educação, às crian-
ças surdas ou com deficiência audi-
tiva, mas em especial a suas famílias 
e mesmo a toda comunidade ava-
reense, que passa a ser ainda mais 
reconhecida como a cidade que é: 
acolhedora”, continua a pasta. 

Em diálogo com o diretor do 

Centro pedagógico trabalha pela 
inclusão de crianças com deficiência  

CPAEE, Luis Henrique da Silva, que 
é doutor em Educação Especial, o 
objetivo foi rapidamente alcançado 
após processo de coleta de dados 
das matrículas em toda a rede mu-
nicipal, seguido de reunião presencial 
com cada família para a melhor com-
preensão das potencialidades e ne-
cessidades de cada criança, informa 
a Secretaria Municipal de Educação. 

“Apesar de ser somente o primei-
ro passo, não podemos negar o quão 
profundo e significativo ele é, já que 

marca claramente o intenso processo 
de reestruturação em andamento na 
Educação Especial do município, que 
precisa ter como foco a sua verdadei-
ra missão: ser um verdadeiro suporte 
para que todos, independentemen-
te de presença ou ausência de uma 
pretensa deficiência, tenham acesso 
a uma educação de qualidade”, res-
salta o gestor. 

O CPAEE funciona no prédio da 
EMEB Victor Lamparelli, localizada 
no Bairro Alto, e nasceu para profis-

sionalizar ainda mais o atendimen-
to das crianças que compõem o pú-
blico-alvo da Educação Especial na 
rede municipal de ensino. 

O órgão pretende definir até o 
final do ano a instalação dos dois 
principais nortes que delinearão 
suas ações junto às áreas da De-
ficiência Auditiva e Transtorno do 
Espectro Autista: o Protocolo ABA-
-Applied Behavior Analysis e o Ensi-
no de Libras  - Língua Brasileira de 
Sinais.
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021 – PROCESSO Nº. 214/2021
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de médicos da especialidade de neuropediatria, conforme edital.
Data de Encerramento: 23 de junho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 23 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, 18 de maio de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

II REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2021 – 
PROCESSO Nº. 056/2021

Objeto: Concessão de espaço público para uso e exploração re-
munerada do Quiosque 02 na Praça Romeu Bretas de Avaré, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 24 de junho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 24 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, 20 de maio de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076/2021 – PROCESSO Nº. 142/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de pla-
cas de veículos e motocicletas
Recebimento das Propostas: 16 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 28 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de junho de 2.021 às 08h30 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 28 de junho de 2.021 às 
10 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, 21 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/21 – PROCESSO Nº. 148/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros ali-
mentícios para atender as Unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social
Recebimento das Propostas: 24 de maio de 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 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 07 de junho 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, 26 de abril de 2.021 – Eliana da 
Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 105/21 – PROCESSO Nº. 178/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de cimento, fer-
ragens e Malha Pop
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 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 15 de junho 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, 20 de maio de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/21 – PROCESSO Nº. 185/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Material Hi-
dráulico para utilização no Setor de Manutenção Predial (encana-
dores) da Garagem Municipal
Recebimento das Propostas: 25 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 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de junho de 2.021 às 
13h30min
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, 12 de maio de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 119/21 – PROCESSO Nº. 215/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Aquisição de eletrodo para desfibrilador DEA ZOLL para o SAMU
Recebimento das Propostas: 27 de maio 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 Lances: 10 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, 20 de maio de 2.021 – Carolina 
Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 120/21 – PROCESSO Nº. 216/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Estantes de Aço
Recebimento das Propostas: 27 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 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 10 de junho de 2.021 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de maio de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/2021 – PROCESSO Nº. 218/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de bol-
sas de colostomia/ileostomia e urostomia para atender pacientes 
do programa de ostomia, CASE e mandado judicial
Recebimento das Propostas: 16 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 28 de junho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de junho de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 29 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, 21 de maio de 2.021 – Crislaine Apa-
recida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 – PROCESSO Nº 190/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para reforma de muro de ala na 
ponte da Rua Santa Catarina sobre o Córrego Lageado.
Data de Encerramento: 11 de junho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 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, 18 de maio de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2021 – PROCESSO N° 155/2021

Considerando os questionamentos apresentados no processo em 
epígrafe, o Senhor ROSLINDO WILSON MACHADO, Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, DETERMI-
NA a rerratificação do edital nos termos a serem conferidos no site: 
www.avare.sp.gov.br e bllcompras.com.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 17 de junho de 2021, 
às 09 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 21 de maio de 2021.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 012/2021 – Processo nº. 107/2021

Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 012/2021 à empresa VE-
TORMAX PÁRA RAIOS E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA 
ME, referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de elaboração de projeto de segurança e combate a incêndio para as 
instalações do recinto da Emapa, no valor global de R$ 3.370,00 (três 
mil, trezentos e setenta reais). Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 19 de maio de 2.021 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Serviços 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 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 CONTINENTAL REPRESEN-
TAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA EPP, responsável pelo fornecimento 
de veículos tipo sedan que serão destinados a duas Unidades do 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, 
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 077/21 – Processo nº. 143/21. Ho-
mologado em: 17/05/2021.

Thaís Francini Christino – Secretária Municipal da Comunicação 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA 
E PUBLICIDADE LTDA EPP, responsável pelo registro de preços 
para contratação futura de empresa para prestação de serviços de 
agenciamento de publicação em jornal diário de grande circulação 
no Estado de São Paulo, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 079/21 – 
Processo nº. 145/21. Homologado em: 13/05/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 012/2021 – Processo nº. 107/2021

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 012/2021 à empresa VE-
TORMAX PÁRA RAIOS E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA 
ME, referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços 
de elaboração de projeto de segurança e combate a incêndio para as 
instalações do recinto da Emapa. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 19 de maio de 2.021 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Muni-
cipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 037/2021 – Processo nº. 136/2021

Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa COMPA-
NHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – PRODESP, no valor total de R$ 41.232,00 (quarenta e 
um mil, duzentos e trinta e dois reais), objetivando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de 
informática relativos à cessão de informação do banco de dados 
do DETRAN para processamento de multas de trânsito referentes 
ao Município de Avaré, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Transportes, com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de 
maio de 2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 043/2021 – Processo nº. 170/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa I.R. DA SIL-
VA TREINAMENTO, no valor total de R$ 17.520,00 (dezessete mil, 
quinhentos e vinte reais), objetivando a contratação de empresa 
responsável pela prestação de serviços de assessoria e consultoria 
em elaboração e confecção de projeto básico de aterro sanitário, 
Plano Municipal de Resíduos Sólidos, estudo de viabilidade econô-
mica financeira, acompanhamento em audiências públicas e outros 
estudos e projetos de interresse do Município de Avaré visando a 
implantação e concessão de um novo aterro sanitário, com fulcro 
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 18 de maio de 2.021. Judésio Borges – Secretário 
Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 049/2021 – Processo nº. 221/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com o senhor NILSON OLAO 
FABBRI GUAZZELLI, no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais), objetivando a locação de imóvel, situado a Rua Pernambu-
co, n°1254 – Centro /Avaré, para instalação Fundo Social de Solida-
riedade, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 20 de maio de 2.021. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 079/21 – Processo nº. 145/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPA-
GANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP
Objeto: Registro de preços para contratação futura de empresa 
para prestação de serviços de agenciamento de publicação em jor-
nal diário de grande circulação no Estado de São Paulo
Valor Global: R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 13/05/2.021
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EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 037/2021 – Processo nº. 136/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços técnicos de informática relativos à cessão de informação 
do banco de dados do DETRAN para processamento de multas de 
trânsito referentes ao Município de Avaré, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes
Valor Global: R$ 41.232,00 (quarenta e um mil, duzentos e trinta 
e dois reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/05/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 043/2021 – Processo nº. 170/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: I.R. DA SILVA TREINAMENTO
Objeto: Contratação de empresa responsável pela prestação de 
serviços de assessoria e consultoria em elaboração e confecção 
de projeto básico de aterro sanitário, Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos, estudo de viabilidade econômica financeira, acompanha-
mento em audiências públicas e outros estudos e projetos de inter-
resse do Município de Avaré visando a implantação e concessão 
de um novo aterro sanitário
Valor Global: R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/05/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 049/2021 – Processo nº. 221/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NILSON OLAO FABBRI GUAZZELLI
Objeto: Locação de imóvel, situado a Rua Pernambuco, n°1254 
– Centro /Avaré, para instalação Fundo Social de Solidariedade, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gabinete
Valor Global: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/05/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 077/21 – Processo nº. 143/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONTINENTAL REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS 
LTDA EPP
Objeto: Aquisição de veículos tipo sedan que serão destinados a 
duas Unidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Crian-
ças e Adolescentes
Valor Global: R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 17/05/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 012/2021 – Processo nº. 
107/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VETORMAX PÁRA RAIOS E SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO LTDA ME 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
elaboração de projeto de segurança e combate a incêndio para as 
instalações do recinto da Emapa.
Valor: R$ 3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/05/2.021.

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 141/17 – PROCESSO N° 386/17 

(Contrato n° 429/17)
Considerando o contrato da empresa MASTER PUBLIC SOLU-
TION LTDA, os atos praticados por este setor assinado pela Secre-
tária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré – Esta-
do de São Paulo, neste ato representado conforme delegação de 
competência fixado pelo Decreto Municipal n° 4.813/2.017 e pela 
empresa deverão ser rerratificados da seguinte maneira.
Onde se lia:
(…) MASTER PUBLIC SOLUTION EIRELI ME, cadastrada no 
CNPJ sob o número 10.488.314/001-39, com sede na Rua José 
Debieux, n° 035– Complemento sala 17 – Bairro Santana – São 
Paulo/SP – CEP: 02038-030 (…)
Agora se leia:
(…) MASTER PUBLIC SOLUTION LTDA, cadastrada no CNPJ sob 
o número 10.488.314/001-39, com sede na Rua Conrado Foelkel, 
n°140 – Bairro Vila Viotto – Jundiaí/SP – CEP: 13209-560 (…)

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 002/19 – PROCESSO N° 119/19 (Contrato n° 187/19), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o 
Senhor BRUNO AGNELLO PEGORARO, objetivando a contrata-
ção de Leiloeiros Oficiais, interessados em atuar na s licitações da 
modalidade Leilão Público, promovidas pela Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré/SP (na forma presencial, com apresentação de 
lances verbais e/ou eletrônico, com apresentação de lances atra-
vés da internet), para venda de bens móveis, imóveis inservíveis, 
sucatas e outros, pertencentes ao patrimônio público municipal, 
conforme edital, com prorrogação do prazo de vigência contratual 
até 12 de junho de 2.022. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 004/2020 – PROCESSO N° 139/2020 (Contrato n° 
099/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e o senhor JOAÕ EVANGELISTA DE VASCONCELOS, ob-
jetivando a prestação de serviços de 100 (cem) consultas mensais 
de psiquiatria, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 
30 de junho de 2.022, no valor global de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal 
da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 004/2020 – PROCESSO N° 139/2020 (Contrato n° 
100/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e o senhor PAULO APARECIDO DALCIM, objetivando a 
prestação de serviços de 100 (cem) consultas mensais de psiquia-
tria, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 30 de 
junho de 2.022, no valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 012/09 – PROCESSO N° 393/09 (Contrato n° 591/09), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e em-
presa RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, objetivando a concessão 
de Transporte Coletivo Urbano, com prorrogação do prazo de vi-
gência contratual até 15 de agosto de 2.021. Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância 
Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 074/13 – PROCESSO N° 250/13 (Contrato n° 
173/13), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e os senhores FERNANDO JOSÉ LEAL e ROLDÃO EUFRÁSIO 
LEAL NETO, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Rio de 
Janeiro, nº 1.032 – fundos para instalação do Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS, com prorrogação 
do prazo de vigência contratual até 09 de junho de 2.022, no valor 
global de R$ 53.984,40 (Cinquenta e três mil novecentos e oiten-
ta e quatro reais e quarenta centavos). Adriana Moreira Gomes – 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO 191/2020 – PROCESSO Nº 357/2020 (Contrato 
nº 201/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré e a empresa ÂNGELA REGINA GOMES BARRETO DA 
SILVA ME, objetivando a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos a saúde 
bucal, com a prorrogação do prazo de vigência contratual até 08 
de dezembro de 2.021, no valor global de R$ 72.000,00 (Setenta e 
dois mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de PREGÃO ELE-
TRÔNICO N° 196/2020 – PROCESSO Nº 364/2020 (Contrato nº 
185/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa GRÁFICA DO PRETO LTDA ME, objetivando 
a confecção e instalação de placas de identificação para o Centro 
de Convivência do Idoso (CCI) e para o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), com a prorrogação do prazo de vigên-
cia contratual até 23 de agosto de 2.021. Adriana Moreira Gomes 
– Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

TERMO DE REEQUILÍBRIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 
034/2020 (Contrato n° 062/2020), fica reequilibrado o valor de R$ 
264.834,64 (Duzentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e trin-
ta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), assim o total do 
contrato passa a ser de R$ 3.674.377,86 (Três milhões, seiscentos 
e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e 
seis centavos), com a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA 
LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equi-
pamentos e mão de obra para execução da construção a escola 
de Ensino Fundamental na Avenida Carlos Ramires, s/n, Avaré/SP. 
Assinatura do Termo de Reequilíbrio: 11/05/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a modalidade de licitação DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº. 042/2021 – PROCESSO Nº. 168/2021, objetivando a 
locação de imóvel situado a Rua Rio de Janeiro, n° 1.018 – Centro/
Avaré, para instalação do Departamento de Saúde e Segurança 
do Servidor – DESS, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogado em: 03/05/2021. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 096/21 – PROCESSO Nº. 165/21, objetivando a aquisição 
emergencial de necessaire com produtos para o enfrentamento do 
COVID-19 em todas as Unidades Escolares pertencentes à Secre-
taria Municipal da Educação, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
Revogada em: 19/05/2.021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – 
Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.
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DECON - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
Afastamentos (com restrição médica) - grupo de risco da COVID-19 

( atualizada em 19 de Maio de 2021  )
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Capacitação presencial 
acontece entre 22 de junho 
e 12 de agosto 

O curso “Seja um eletricista profissional” está 
com inscrições abertas em Avaré. A capacitação faz 
parte do Empreenda Rápido, programa do Sebra-
e-SP com o Governo de São Paulo, e conta com a 
parceria da Prefeitura, através da Secretaria de In-
dústria e Comércio, e Associação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária (Acia). 

A iniciativa é voltada para os interessados em 
gerir o próprio negócio. São 16 vagas para o curso 
presencial.

A capacitação será realizada entre 22 de junho 
e 12 de agosto, das 13 às 17 horas, com aulas na 
terça, quinta e sexta-feira, no Centro Social Urbano 
(CSU), localizado na Rua Professor Amorim, nº 1, no 
Plimec. 

As inscrições podem ser feitas no link http://bit.
ly/Avaré-EmpreendaRapidoTecnico-Presencial.

O objetivo do curso é ajudar o participante a 
desenvolver competências como troca de tomada, 
de lustres, calhas, reatores, disjuntores, resistências, 
chuveiros e interruptores, atendendo aos procedi-
mentos e normas técnicas e de segurança. 

Além da parte técnica, o curso contempla aulas 
de gestão para ajudar na administração do próprio 
negócio.

 
Programa

O Empreenda Rápido foi criado com o objetivo 
de oferecer em um só lugar tudo o que o empreen-
dedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio. 

Baseado em seis pilares, o empreendedor po-
derá realizar a abertura de sua empresa com agi-
lidade, acessar crédito com as melhores taxas de 
juros do mercado, aprender a gerir o seu negócio e 
se inscrever em cursos de qualificação profissional, 
além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar 
o mercado por meio de parcerias com plataformas 
digitais.

Curso de eletricista profissional está 
com inscrições abertas em Avaré
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SUSTENTABILIDADE

Iniciativa conta com 
participação de alunos de 
curso ministrado pelo Senar 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente im-
plantou uma horta orgânica no Horto Municipal. A 
iniciativa é uma parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), por meio do Projeto 
Jovem Agricultor do Futuro. 

Com verduras e ervas medicinais, o espaço é 
cultivado desde fevereiro com adubação orgânica 
por alunos do Senar.  

Projeto do Meio Ambiente cria 
horta orgânica no Horto Florestal 

O município disponibiliza o local para a horta 
e a produção da compostagem. Já as mudas e o 
adubo orgânico ficam por conta do parceiro. 

Os produtos serão consumidos pelos próprios 
participantes do projeto. A proposta é desenvolver 
neles o senso de responsabilidade, além de habili-
dades técnicas. 

O projeto atende aos critérios do Programa 
VerdeAzul, ciclo 2021. A iniciativa estadual tem o 
objetivo de estimular a elaboração e a execução 
de políticas públicas estratégicas para o desenvol-
vimento sustentável em todo o território paulista.  

 Riscos 
O agrotóxico tem sido utilizado na agricultu-

ra de maneira inescrupulosa, afirma a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Inseticidas, herbici-
das, vermífugos, fungicidas e acaricidas são alguns 
exemplos. 

“A utilização indiscriminada de tais produ-
tos causa, sem sombra de dúvidas, a degrada-
ção do meio ambiente, com efeitos irreversí-
veis, e provoca riscos à saúde dos indivíduos. 
Quando expostos a esse tipo de agente quími-
co, o organismo humano e o meio ambiente 
apresentam consequências que podem surgir 
a curto, médio e longo prazo, dependendo da 
quantidade, do tipo e do tempo de exposição”, 
conclui o Meio Ambiente.  
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SOCIAL

Proposta do Fundo Social 
e Semads é auxiliar famílias 
carentes durante pandemia 
do coronavírus

A Campanha Adote uma Família arrecadou 
até o momento aproximadamente 750 cestas 
básicas, além de dezenas de caixas de leite e 500 
kits de higiene. 

Iniciada em abril, a iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade e da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social (Semads) 
pretende criar uma rede de pessoas e empresas 

Campanha Adote Uma Família arrecada 
aproximadamente 750 cestas básicas 

do bem para ajudar famílias carentes durante a 
pandemia da Covid-19.

Os alimentos foram doados pelas empresas 
Lunelli, Igreja Universal, Melitta, Banco Industrial 
do Brasil e A3 Engenharia, além de munícipes. 

Os donativos serão repassados às famílias ca-
dastradas no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS). A distribuição vai seguir critérios 
técnicos estabelecidos pela pasta.  

“Agradecemos imensamente às empresas e 
aos particulares por esse ato de solidariedade e 
amor frente aos mais vulneráveis, o que possibi-
litará o enfrentamento desse momento delicado 
e urgente em que vivemos”, avaliam os organi-
zadores. 

Outra iniciativa do Fundo Social e da Semads 
é a Campanha Higiene Solidária, que arrecada 
itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. 

O material é recolhido em departamentos 
municipais e estabelecimentos comerciais que 
apoiam a ação social. 

Ponto de coleta
A Campanha Adote uma Família continua em 

vigência. As cestas básicas e as caixas de leite 
podem ser deixados na sede do Fundo Social de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O endereço é Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. 
Outras informações pelo telefone (14) 3731-
2658.


