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INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 31 

DE MAIO DE 2021

INDICAÇÕES
Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária

- que seja Aferido ao Pátio do Ginásio Kim Negrão, na Praça da Paz, o nome 
de FRANCO GRASSETTI, tendo em vista ser uma pessoal muito respeita-
da, querida e também um empresário que sempre acreditou no potencial de 
nosso município.
- que seja realizado o Conserto do nome da placa da Rua Vitor Guersio para 
VICTOR GUERCIO, tendo em vista erro na grafia.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que realize fiscalização nas Agências 
Bancárias nos dias de grande fluxo de pessoas em nossa cidade.  Conside-
rando que, essa vereadora recebeu reclamações de um munícipe em rela-
ção à demora em ser atendido e tendo que ficar horas na fila, para receber 
atendimento e solicita que medidas sejam tomadas em relação ao descaso 
com os munícipes.
- por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Mu-
nicipal n° 332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida 
Gilberto Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 1414, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo. Considerando que, munícipes que 
passam pela referida Avenida reclamaram do mato alto e solicitam que seja 
feita limpeza no local em caráter de urgência.
- por meio do setor competente, para que providencie uma caixinha de su-
gestões, queixas, reclamações e parabenizações pelo trabalho executado 
no Pronto Socorro.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno com 
mato alto na Avenida Gilberto Filgueiras ao lado da Câmara Municipal de 
Avaré, número 1631.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de incluir 
no cronograma da Secretaria Municipal da Saúde um local para vacinar os 
moradores do Bairro Costa Azul e adjacências. Considerando que, com a 
inclusão desse local para vacinar os moradores do Bairro Costa Azul, eles 
não precisam se ausentar do bairro num momento de Pandemia, onde todos 
correm o risco de contaminação.
- por meio do setor competente, para que providencie EPIs para os garis que 
estão trabalhando sem botas, luvas, etc. Considerando que, é e suma impor-
tância para à Saúde e segurança do trabalhador, para evitar doenças, princi-
palmente porque exercem um trabalho insalubre e deverão estar equipados 
com todos os equipamentos de proteção individual, destinado a proteger a 
incolumidade física do trabalhador.
- por meio do setor competente, para que realize limpeza no passeio público 
coberto de mato na Rua da Colina/Bairro Colina Verde ao lado do número 500.
Considerando que, munícipes estão reclamando da dificuldade de transitar 
pela calçada e são obrigados a andar pelo meio da rua e solicitam provi-
dências.
- por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de mini-
mizar as filas de espera para atendimento na área da Saúde nos Postos 
de saúde dos bairros.  Considerando que, vários munícipes entraram em 
contato com essa vereadora para reclamar da demora nos atendimentos nos 
Postos de Saúde e solicitam providências.
- por meio do setor competente, para que em conformidade com a Lei Mu-
nicipal em vigor, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Três 
Marias em frente ao número 222, para que realize limpeza e manutenção 
do mesmo.
- por meio do setor competente, para que providencie a remoção de entulhos 
depositados indevidamente no passeio público da Rua Alagoas/Centro em 
frente ao número 470.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a Lei Municipal nº 
332/1995, notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Carmem Dias 
Faria/Bairro Avaré I em frente ao número 3169, para que realize limpeza e 
manutenção do mesmo. Considerando que, o mato alto e entulhos aumen-
tam a proliferação de insetos e animais peçonhentos, prejudiciais à Saúde.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Hany Ward/Residen-
cial Armando de Paula Assis em frente ao número 96, para que realize limpe-
za e manutenção do mesmo. Considerando que, o referido terreno é grande 
e precisa de cuidados constantes, moradores circunvizinhos reclamam da 
proliferação de insetos e animais peçonhentos e solicitam providências.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vigen-
te notifique o proprietário do terreno localizado na Rua Hany Ward/Residen-
cial Armando de Paula Assis em frente ao número 96, para que realize limpe-
za e manutenção do mesmo. Considerando que, o referido terreno é grande 
e precisa de cuidados constantes, moradores circunvizinhos reclamam da 
proliferação de insetos e animais peçonhentos e solicitam providências.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente notifique o proprietário do terreno existente na Rua Sebastião Pinto 
da Fonseca/Bairro Água Branca ao lado do número 138, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
- por meio do setor competente, para que em acordo com a legislação vi-
gente notifique o proprietário do terreno existente na Rua Sebastião Pinto 
da Fonseca/Bairro Água Branca ao lado do número 138, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.

- por meio do setor competente, para que realize levantamento das realiza-
ções dos usuários da Rede Municipal de Saúde, relacionados com a real ne-
cessidade de realização, ou procurar os meios de minimizar as dificuldades 
encontradas. Considerando que, deverá escutar as queixas da população da 
melhor maneira possível, fazer um levantamento dos aspectos levantados e 
solucioná-los da melhor maneira possível.

Carlos Wagner Januário Garcia
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para através do COMU-
TRAN seja procedida visita e análise técnica na rua Luiz Carlos Montebug-
nolli Chaim nas imediações do nº 242 na Vila Operária visando a implantação 
de redutores de velocidade ( lombadas ).

Jairo Alves de Azevedo
- peço para que através do órgão competente seja analisada a possibilidade de 
fazer a limpeza (ROÇADA) da área localizado na Rua Getúlio Vargas próximo 
ao número 636, no bairro Vila Jardim, ao lado da Escola “EMEB PROF. SULEI-
DE MARIA DO AMARAL BUENO”. Moradores que passam pelo local já presen-
ciaram bichos peçonhentos saindo do mato tornando um risco para crianças e 
até mesmo para os adultos que passam defronte ao terreno. Os moradores e 
comerciantes reivindicam a esse vereador providências sobre o local. 

Leonardo Pires Ripoli
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que seja incluído no cronogra-
ma da Secretaria Municipal de Saúde, um ponto de vacinação no Bairro Costa 
Azul, visando atender os moradores do referido bairro, assim como loteamentos 
e condomínios próximos da Represa de Jurumirim. Fomos procurados por di-
versos munícipes, que relataram dificuldades em se deslocar para a cidade nos 
dias e horários de vacinação, seja da gripe e/ou Covid-19.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora TATIANE ROLIM.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ALICE SAMPAIO JOSÉ.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ANTONIO CARLOS BARBOSA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor PAULO ROBERTO DE SOUZA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JOÃO VITOR SILVEIRA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor JUNIOR REMILTON ANTUNES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor BENEDITO LUCIO BICUDO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor PAULO HENRIQUE BONIFACIO CAMARGO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARILI DE ALMEIDA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora VANIA APARECIDA GARCIA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor OZORIO FERREIRA DE LIMA FILHO.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que sejam consignados votos de APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES para 
a artista plástica Vera Machado que, com o apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura, está preparando para exportar seus quadros para a Califórnia EUA, 
todos com temáticas da flora avareense.
- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES 
para a coordenadora do curso de Letras do Instituto Federal, que promoverá 
a palestra SEMIÓTICA E ENSINO: POSSIBILIDADE DE ABORDAGEM ÀS 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, de tema tão importante e significativo para 
a atualidade.
- que seja oficiado à ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo e encaminhado a todos os gabinetes dos deputados Estaduais, uma 
solicitação para que a cidade de Avaré também seja incluída no programa de 
vacinação em massa como ocorreu como Botucatu.
- que seja oficiado ao Secretário Municipal de Turismo, Márcio Danilo de 
Santos, para que envie a esta Casa de Leis, se existe um cadastro dos prin-
cipais locais de trilhas de bicicletas.
- que seja oficiado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Judésio Borges, 
que junto com o setor de fiscalização da Prefeitura realizem um trabalho de de-
núncia e de multas para as pessoas que jogam lixo no Bairro Costa Azul.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ODETE ANDRADE BENEDETTI.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora FLORACI DE ALMEIDA BARBOSA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor MOISES APARECIDO ALVES DE MORAES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA JOSÉ FERREIRA PINTO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora IZAURA ESPIRITO SANTO LOPES.

Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária
- que seja oficiado ao Batalhão da Polícia Militar– o policiamento ostensivo 
durante a semana e com maior ênfase nos finais de semana na Praça da 
Paz (Praça do Cristo), com fito de evitar aglomerações no local devido à atual 
circunstâncias da pandemia.
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Adalgisa Lopes Ward

- Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor com-
petente, para que nos informe:  Quais providências estão sendo tomadas 
em relação a água empoçada na Rua Nove de Julho confluência com Rua 
Monsenhor Celso, que está causando transtorno aos munícipes que transi-
tam pela via? Já foi realizado um estudo técnico para avaliar as condições 
do local?
Qual a razão de ainda não ter sido solucionado? Considerando que, o lo-
cal aonde a água empoçada, além da água estar fétida poderá ser foco de 
criadouro de mosquito Aedes Aegypti, tornando-se um problema de Saúde 
Pública. Justifica-se a propositura, pois no dia 29 de maio essa vereadora foi 
até o local, conversou com alguns moradores que estão preocupados com 
água que fica parada com mau cheiro, e solicitam providências com urgên-
cia, estão cansados de conviver com esse grave problema.
- 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 informe a esta Casa de leis:  Quais medidas 
estão sendo tomadas sobre a demora do atendimento do Pronto Socorro 
Municipal?  Considerando que, essa vereadora tem inúmeros relatos em re-
lação à demora do atendimento entre eles:  No dia 29 de maio às 11:00 horas  
uma avareense entrou em contato com essa vereadora dizendo:  “Vereadora 
estou no Pronto Socorro desde 01:00 hora da manhã com meu marido que 
não está passando bem, ele fez um exame e ficou pronto às 05:00 horas da 
manhã, quando internaram e eu estou aqui sem comer nada até as 11:00 
horas, eu vou perguntar ninguém sabe informar nada.” (moradora do Bairro).
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que aten-
da aos inúmeros pedidos dos munícipes que residem nas imediações da 
Concha Acústica e Praça Juca Novaes em relação as algazarras e gritarias 
dos jovens bebendo, sem máscaras, perturbando o sossego dos moradores 
durante toda à  noite de sexta-feira dia 28 de maio e deixando de seguir as 
determinações da Organização Mundial da Saúde – OMS.  Considerando 
que, estamos passando um momento crucial e com alto índice de pessoas 
infectadas pelo Coronavírus em nossa cidade e esse tipo de comportamen-
to não deverá ocorrer. Quais providências serão tomadas para coibir essa 
situação aos finais de semana em nossa cidade? Qual a atuação do Setor 
de Fiscalização da Prefeitura para evitar aglomerações nas Praças Públicas 
durante os finais de semana? Considerando que, em razão do momento 
crítico na Saúde dos avareenses são os Fiscais da Prefeitura em escala 
de plantão, que deverão estar. Considerando que, estamos passando um 
momento crucial e com alto índice de pessoas infectadas pelo Coronavírus 
em nossa cidade e esse tipo de comportamento não deverá ocorrer. Quais 
providências serão tomadas para coibir essa situação aos finais de semana 
em nossa cidade? Qual a atuação do Setor de Fiscalização da Prefeitura 
para evitar aglomerações nas Praças Públicas durante os finais de semana? 
Considerando que, em razão do momento crítico na Saúde dos avareenses 
são os Fiscais da Prefeitura em escala de plantão, que deverão estar.
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal de Educação, para que informe a esta Casa de Leis sobre o pre-
enchimento de formulário: Existe uma informação de que os professores da 
Rede Municipal da Educação de Avaré estão sendo obrigados a preencher 
um formulário renunciando por um dos cargos. A informação de renúncia de 
cargos, procede?
Há necessidade do preenchimento de um formulário para renúncia de um 
dos cargos? Considerando que, a Lei aprovada para reduzir o limite de carga 
horária de 70 horas para 66 horas de trabalho dos professores com acúmulo 
de cargos, de certa forma limita o exercício desses profissionais, sendo uma 
situação que tolhe o direito do professor ter mais de um cargo.
- 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 o Pronto Socorro Municipal:  
Fomos informados que a Dra. Andressa Machado saiu do seu cargo, isso 
procede?  Quem será o próximo coordenador?  Quais as medidas a serem 
adotadas para melhorar a situação do Pronto Socorro Municipal, onde já 
temos inúmeros relatos de péssimo atendimento e descaso?  Considerando 
que, não podemos esquecer também que estamos vivendo uma grave Pan-
demia e a Saúde tem que ser prioridade.

Carlos Wagner Januário Garcia
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a Concessionária CCR SP/VIAS para que in-
forme a essa Casa de Leis sobre as câmeras instaladas no km 265+700 m, 
pista norte, da SP 255-Rodovia João Melão esclarecendo quais são as suas 
funções operacionais e se estão em atividade ou não.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, para que através do setor responsável seja informada a esta 
Casa de Leis sobre a possibilidade da implantação de uma área de carga 
e descarga para veículos de grande porte (caminhões) na rua Piauí entre a 
avenida Major Rangel e rua Pará conforme o Requerimento nº 376/2021ela-
borado pelo Sr. Pedro Luiz da Silva em 12/01/2021 e até o presente não 
respondido pelo setor responsável da Prefeitura Municipal.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais,  para que através do COMUTRAN seja procedida a visita e aná-
lise técnica informando a esta Casa de Leis a possibilidade da implantação 
de mão única na rua Amazonas sentido centro x bairro haja vista que atu-
almente esta rua é de mão dupla porém muito estreita tornando o transito 
caótico principalmente entre as ruas Félix Fagundes e Acre e tem sido alvo 
de reclamações constantes de moradores e condutores que transitam pelo 
local, uma vez que esta via já era de mão única, sendo que após a implanta-
ção de  mão dupla o número de acidentes aumentou. 

Hidalgo André de Freitas
- para que ESCLAREÇA a essa Casa de Leis QUAL A REAL SITUAÇÃO EM 
QUE SE ENCONTRA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, INFORMANDO 

QUAIS OS PONTOS E DIFICULDADES ENCONTRADAS EM RELAÇÃO 
A FALTA DE MÉDICOS PARA ASSUMIREM OS PLANTÕES NO LOCAL. 
Solicito o COMPARECIMENTO COM URGÊNCIA a essa Casa de Leis dos 
responsáveis pela empresa acima citada para que possa pessoalmente ES-
CLARECER pontos importantes quanto ao CONTRATO FIRMADO COM A 
MUNICIPALIDADE. Solicito também, que na mesma data A SER AGENDA-
DA COM EXTREMA URGÊNCIA, para o COMPARECIMENTO do respon-
sável pela empresa nessa Casa de Leis, possam estar presentes também o 
Sr. Secretário de Saúde Municipal, DR. ROSLINDO WILSON MACHADO e 
a Sra. LUCIMARA TREVIZAN, Coordenadora Administrativa do Pronto So-
corro Municipal. Vale ressaltar que devido os fatos relatados em rede social, 
presenciado por vereadores, matérias de imprensa, a POPULAÇÃO MERE-
CE POSICIONAMENTO E ESCLARECIMENTOS tanto da empresa como 
da municipalidade.
- Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, Prefeito Municipal para que através do Setor Competente, possa 
informar a essa casa de Leis, em relação aos veículos existentes nos barra-
cões da antiga NOVIT, tendo em vista que conforme as fotos apresentadas 
em sessão plenária existem diversos veículos, como ônibus, retroescavadei-
ra, caminhões abandonados nas dependências da antiga empresa. Solicito 
informações, esclarecendo se esses veículos que estão abandonados na 
antiga empresa são de propriedade da Prefeitura? Se sim, quais as atitudes 
serão tomadas pela municipalidade em relação a esses veículos ali aban-
donados? Se a resposta for não, esclareça se os mesmos foram objetos de 
leilão pelo município.

Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre e o órgão competente COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) 
localizado na Av. Major Rangel n° 1234 - sala 6 - 2° andar - Bairro Centro. 
Solicito através deste, para que o órgão competente citado acima analise 
a possibilidade de instalar redutores de velocidade (LOMBADAS) na Rua 
Welington de Paula Assis no Bairro Villa Operaria. No mesmo já aconteceu 
vários acidentes de trânsito, os condutores de veículos e motocicletas trafe-
gam pela mesma em alta velocidade podendo até mesmo acontecer uma 
fatalidade. Solicito com máxima urgência uma análise da situação, também 
peço para que o responsável nos dê um parecer sobre o assunto.
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre e o órgão competente COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito) 
localizado na Av. Major Rangel n° 1234 sala 6 - 2° andar - Bairro Centro. 
Solicito através deste para que o órgão competente citado acima reveja a 
situação do sentido obrigatório das ruas FAUSTINO AMARAL E ERNES-
TO VENDRAMINI defronte ao triângulo (PRACINHA) onde estão instalados 
bancos, ali nas duas ruas há um enorme risco de acidente, dois carros mal 
cabem nas ruas para transitarem, ali gostaria que o órgão competente ana-
lisasse o sentido de mais necessidade e tomasse as medidas cabíveis, pois 
ali até mesmo pode acontecer uma fatalidade. Solicito com máxima urgência 
uma análise da situação, também peço para que o responsável nos dê um 
parecer sobre o assunto.
- seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que solicite para o Banco Caixa Econômica Federal, agência localizada 
na Rua Maranhão n° 1509 - Centro e Banco Mercantil do Brasil agência 
localizada na Rua Pernambuco n° 1695 - Centro. Para que disponibilize uma 
melhor facilidade para as pessoas aposentadas, pensionistas e dependen-
tes de auxílio e outros benefícios, que necessitam fazer a “prova de vida” 
anualmente. Sabemos que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já 
disponibiliza a atualização da “prova de vida” através do aplicativo “meu.
inss.gov.br”. Através deste sugiro para que as Agências Bancárias citadas 
acima analisem a possibilidade de disponibilizar um colaborador da mesma 
para que dê a assistência necessária ao beneficiário acamado que não tem 
condição nenhuma de sair de sua casa. A “prova de vida” é de extrema ne-
cessidade ao beneficiário e na maioria das vezes a pessoa não pode ir até a 
agência bancária, que ao meu ver poderíamos dar uma comodidade maior 
a essas pessoas.

Luiz Cláudio da Costa
- Que designe o setor competente do Município com a finalidade fixar UR-
GENTEMENTE uma faixa de pedestre em frente PRÉDIO DA JUSTIÇA FE-
DERAL, localizado no LARGO SÃO JOÃO, Nº 60, no centro da cidade,  ten-
do em vista que no local muitos idosos e pessoas doentes e com mobilidade 
reduzidas se dirigem para fazer a perícia médica, e a falta da faixa prejudica 
em muito a travessia dessas pessoas, os quais as vezes colocam as suas 
vidas em risco para chegar até o referido prédio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo nº 04/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE
Objeto: Inclusão de vaga para estágio. 
Valor Estimado: até R$ R$ 6.449,60 (seis mil, quatrocentos e qua-
renta e nove reais e sessenta centavos), sendo R$ 80,62 (oitenta 
reais e sessenta e dois centavos) por estudante/mês, para até 7 
(sete) estagiários, com vigência até 31 de dezembro de 2021.
Referente: Processo 01/2018 – Dispensa de Licitação 01/2018 – 
Contrato 01/2018 
Assinatura do Termo Aditivo em 13 de maio de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara
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INEDITORIAIS

EXTRATO DE ADITIVO
Termo Aditivo 05/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP
Objeto: Prestação de serviços continuados de informática, com 
aquisição de licença de uso por tempo determinado para os Siste-
mas de Gestão do Processo Legislativo e Compilação de Leis, para 
a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Prazo de vigência do aditivo: até 02/06/2022.
Valor: R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais), per-
manecendo o valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) 
mensais, conforme acordado entre as partes.
Referente: Prorrogação do Contrato nº 07/2019 – Pregão Presen-
cial nº 02/2019 – Processo nº 05/2019. 
Data do ajuste: 21/05/2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ 
Presidente da Câmara

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 31/05/2021, 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 110/2021 
Autoria: Ver. Leonardo Pires Ripoli 
       Dispõe sobre o estabelecimento de multa para quem   promover 
ou ceder propriedade para realização de festas, ou qualquer outra 
atividade que venha aglomerar pessoas durante a vigência dos de-
cretos federal, estadual e municipal, e dá outras providências; e

Projeto de Lei nº 111/2021
      Autoria: Verª. Carla Cristina Massaro Flores 
    Dispõe sobre a Instalação de Equipamento Eliminador de Ar 
na Tubulação do Sistema de Água Residencial ou Comercial e dá 
outras providências.

ATO DA MESA Nº 31/2021
(Dispõe sobre criação e composição da Comissão Processante 

001/2021 da Câmara Municipal de Avaré e dá outras providências)

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais, 
Considerando a denúncia protocolada pela cidadã/eleitora CLÁU-
DIA APARECIDA ANGSTMANN, registrada sob nº 380/2021, re-
querendo a abertura de comissão processante para apuração de 
fatos no sentido de eventual quebra de decoro por parte do VERE-
ADOR Marcelo José Ortega, por ofensa ao Artigo 7º, inciso III do 
Decreto Lei 201/67; 
Considerando que submetida ao Plenário, a denúncia foi recebi-
da pelos votos favoráveis dos Vereadores: Ana Paula Tiburcio de 
Godoy, Carla Cristina Massaro Flores, Flávio Eduardo Zandoná, 
Jairo Alves de Azevedo, Leonardo Pires Ripoli,  Reinaldo Severino 
Souto e Roberto Araujo, obedecido, portanto o quórum necessário 
para instalação; 
Considerando aprovação de abertura de Comissão Processante 
contra o Vereador pelo Plenário da Casa, por prestígio ao artigo 
58, § 1 da Constituição Federal,  1 c/c artigo 51, I do Regimento 
Interno, em reunião com a totalidade dos vereadores em sala pró-
pria, instadas as bancadas/representações partidárias do Legislati-
vo para indicarem representantes ao sorteio dos três membros da 
Comissão, sendo indicados pelos partidos PTB, PSB, MDB, Repu-
blicanos e PSD que, ao serem sorteados, ficaram apontados os ve-
readores Magno Greguer, que encontra-se licenciado, participando 
seu suplente, Reinaldo Severino Souto, que integrará a Comissão 
enquanto perdurar sua licença, ambos do PSB; o vereador Luiz 
Cláudio da Costa, do PSD e Ana Paula Tiburcio de Godoy, do REP.
RESOLVE:- 
Art. 1º - Fica criada a Comissão Processante n.º 001/2021, nos ter-
mos do Decreto Lei 201/67, cujo objetivo será a apuração de fatos 
no sentido de eventual quebra de decoro por parte do Vereador 
Marcelo José Ortega, por ofensa ao artigo 7º, III, da referida norma.
Art. 2º - A Comissão que seguirá o rito do Decreto lei 201/67, terá 
prazo de 90(noventa) dias a contar da notificação do Vereador para 
concluir seus trabalhos nos termos do artigo 5º, VII do referido di-
ploma legal.  
§ 1 º - Os trabalhos não serão interrompidos durante o recesso, 
considerando que o prazo acima é decadencial2.  

§ 2º - Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será ar-
quivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mes-
mos fatos, conforme artigo 5º, VII3 do Decreto Lei 201/67.
Art. 3º - A Comissão conforme deliberação em Plenário e reunião 
dos escolhidos será composta pelos Vereadores: MAGNO GRE-
GER/REINALDO SEVERINO SOUTO - PSB - Presidente, LUIZ 
CLÁUDIO DA COSTA - PSD – Relator e ANA PAULA TIBURCIO 
DE GODOY - REP - Membro.
Art. 4º - Ficam designados as funcionárias LETÍCIA FABIANA SAN-
TUCCI PEDROSO DE LIMA e ÁDRIA LUZIA RIBEIRO DE PAULA 
para auxiliarem os trabalhos da comissão desempenhando asses-
soria jurídica e secretaria, sem prejuízo da comissão requisitar ou-
tros servidores.
Art.5º - Em razão da designação, fica autorizada a Divisão de Pessoal 
implantar gratificação de função nos termos da lei nº 1812/2014, em 
valor equivalente à referência FE3 para as servidoras.  
Art. 6º - As despesas decorrentes do presente Ato serão suportadas 
por dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art. 7º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, aos 31 de maio de 2.021-

Flávio Eduardo Zandoná   Roberto Araujo 
Presidente da Câmara  Vice-Presidente

Ana Paula Tiburcio de Godoy  Carla Flores
1ª Secretária     2ª Secretária

CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, 
EMPREGO E RENDA DE AVARÉ

E D I T A L  D E C O N V O C A Ç Ã O
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Avaré 
(CTER), em conformidade com a Lei nº 2.353/2020 e seu Regi-
mento Interno, vem pelo presente C O N V O C A R a todos os 
Conselheiros do CTER/Avaré, para a reunião ordinária que se rea-
lizará no dia 10 de Junho de 2021 às 15h00, que será  através do 
link: apps.google.com/meet/ para que se delibere a pauta abaixo 
designada:
I. Abertura;
II. Ofícios enviados e recebidos e demais assuntos pertinentes ao 
Conselho;  
III. Comunicação da Presidência; 
IV. Palavra Livre e;
V. Encerramento.
Estância Turística de Avaré, 01 de Junho de 2021.

Ronaldo Aparecido Silva
Presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e 

Renda de Avaré
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Etapa engloba ainda 
pessoas com deficiência 
permanente (BPC) 

Pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades 
começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 na 
quarta-feira, 2 de junho. 

Não basta estar na faixa etária contemplada. É 
preciso ser portador das doenças crônicas e car-
diovasculares definidas pelo Ministério da Saúde 
(confira a tabela).

Pessoas com deficiência permanente com idade 
entre 30 e 39 anos inscritas no Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) também são imunizadas 
nessa etapa.

Exigências
Pessoas com comorbidades devem levar carta 

médica, exame ou comprovante que contenha o 
CRM do médico, já que é necessário digitar o nú-
mero do documento no sistema. 

Quem não apresentar o CRM não poderá 
receber a dose, ressalta a Secretaria Municipal 
da Saúde.

Já as pessoas com deficiência permanente devem 
apresentar o extrato do BPC para receber a vacina. 

Em ambos os casos, também é importante levar 
CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. 

Locais 
A vacinação será retomada na segunda-feira, 7, 

e segue durante a semana nos seguintes locais e 
horários:

Posto Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, 
s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. OBS: ido-
sos que vão tomar a segunda dose da Coronavac 
e gestantes com comorbidades que recebem o 
imunizante do Butantan devem se dirigir exclusiva-
mente a essa unidade; 

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel 
(Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Em caso 
de chuva, o serviço será temporariamente transfe-
rido para o Centro de Saúde I (Rua Acre, nº 1281);

Posto 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.

Confira na tabela os demais grupos prioritários 
atualmente contemplados pela vacinação contra a 
Covid-19. 

 

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades 
são imunizadas contra a Covid-19
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COMUNICADO

Concessionários 
devem atualizar 
cadastro até agosto; 
túmulos 
abandonados serão 
retomados pelo 
município  

Concessionários de jazigos loca-
lizados no Cemitério Municipal de 
Avaré devem fazer o recadastramen-
to junto à administração do órgão.  

O Decreto Municipal nº 6310, pu-
blicado em 24 de maio, fixa o prazo 
de 90 dias, período que termina em 
24 de agosto.  

Após a atualização cadastral, os 
interessados terão 60 dias para pro-
mover reformas nos túmulos. Em 

Cemitério Municipal de Avaré promove 
recadastramento de jazigos 

caso de falecimento, os titulares das 
concessões devem ser representa-
dos pelos seus herdeiros diretos, tais 
como pais, filhos, cônjuges e compa-
nheiros. 

Quem não regularizar o ca-
dastro dentro do prazo terá sua 
licença revogada. Nestes casos, a 
posse de jazigos com estruturas 
físicas deterioradas e/ou aban-
donados retornarão para a posse 
do município, sem qualquer ônus, 
encargos ou indenizações para a 
administração municipal. 

Já os restos mortais sepultados 
em jazigos retomados pelo municí-
pio serão transladados para o Ossu-
ário Público Municipal, onde ficarão 
por 90 dias. 

Caso não haja manifestação de 
interessados nesse período, os mes-
mos serão cremados e as cinzas des-
cartadas em local apropriado.  

Serviço 
O escritório está situado no Ve-

lório Municipal. O endereço é Rua 
Goiás, nº 4. Outras informações pelo 

telefone (14) 3732-5105. Confira o 
decreto na íntegra na página 7 da 
edição nº 961 do Semanário Digital. 
O endereço é avare.sp.gov.br. 

 

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

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.

A partir de 9 de junho come-
ça a vacinação de portadores de 

SAÚDE

Vacinação contra a gripe engloba novos grupos a partir do dia 9
doenças crônicas não transmis-
síveis e outras condições clínicas 
especiais, pessoas com deficiência 
permanente, forças de segurança 
e salvamento e forças armadas, 
caminhoneiros, trabalhadores de 
transporte coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de longo 
curso, trabalhadores portuários, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos de idade sob medidas socio-
educativas e população privada 
de liberdade.

Locais 
A imunização contra a gripe será 

retomada na segunda-feira, 7, e con-
tinua durante a semana nos seguin-

tes 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 atendimen-
to 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 
Centro de Atenção Integral a Saúde 
da Mulher (Caima).

Recomendações
Profissionais da Saúde devem 

apresentar Carteira do Conselho 
Profissional. Já os professores de-
vem levar comprovante de renda 
ou documento que comprove a 
função.

É preciso aguardar um inter-
valo de 14 dias entre a vacina da 
Influenza e a vacina contra a Co-
vid-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.
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SOCIAL

Local vai disponibilizar 
atividades socioeducativas 
para pessoas com mais de 
60 anos 

Avaré ganha um Centro de Convivência do Ido-
so (CCI) na sexta-feira, 4 de junho. O empreendi-
mento é uma parceria entre o Governo Estadual e 

Centro de Convivência do Idoso é inaugurado 
na sexta, dia 4, no bairro Duílio Gambini 

a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Semads). 

O CCI é um espaço de socialização no qual ido-
sos com mais de 60 anos têm a opção de despertar 
novas habilidades, por meios de diversas ativida-
des socioeducativas e cursos disponibilizados du-
rante o horário de funcionamento.   

A iniciativa integra o Programa SP Amigo do 
Idoso, coordenado pela Secretaria de Desenvolvi-

mento Social. 
Uma comitiva estadual deve participar da inau-

guração. A expectativa é que o governador João 
Doria também prestigie o ato. 

Por conta das restrições sanitárias, o CCI só co-
meçará a funcionar após autorização do Governo 
Estadual. 

O Centro de Convivência do Idoso fica na Rua 
Antônio Bruno, nº 99, no Conjunto Habitacional 
Duílio Gambini. 
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SOLIDARIEDADE

Itens serão destinados a 
famílias em situação de 
 vulnerabilidade social

O Fundo Social de Solidariedade recebeu 72 
colchões que serão destinados a famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social. 

Foram 38 itens doados pela Igreja Presbiteriana 
do Brasil e outros 34 disponibilizados pela Secreta-
ria Municipal de Esportes e Lazer.

Já a Associação dos Funcionários Públicos do 
Estado de São Paulo (AFPESP) doou 56 televisores 
para o órgão assistencial. Os aparelhos também 
serão revertidos para famílias acompanhados pelo 
órgão. 

A retirada deve ser feita no próprio Fundo So-
cial, que fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1842. É 
preciso apresentar RG, CPF e comprovante de re-
sidência. 

O atendimento ao público é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informações pelo 
telefone (14) 3731-2658.

Fundo Social recebe doação 
de colchões e televisores
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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AVISOS DE EDITAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2021 – PROCESSO Nº. 231/2021
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa 
para manutenção em prédios públicos municipais da Secretaria de 
Educação
Data de Encerramento: 07 de julho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 07 de julho 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, 02 de junho de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 – PROCESSO Nº 191/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para locação de veículos, máquinas e 
equipamentos.
Data de Encerramento: 05 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de julho 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, 02 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 – PROCESSO Nº 204/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de violão.
Data de Encerramento: 09 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de julho 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, 02 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 – PROCESSO Nº 228/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para pintura de sinalização hori-
zontal de trânsito.
Data de Encerramento: 08 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de julho 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, 02 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
PROCESSO Nº 194/2021

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
desmontagem de galpão metálico da Estação Circular na Avenida 
Major Rangel e posterior montagem do mesmo no Aterro Sanitário.
Data de Encerramento: 02 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de julho 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, 02 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 082/21 – PROCESSO N° 148/21

Considerando solicitação de esclarecimentos para os itens 03 e 04 do 
Lote 03; Considerando que houve inconsistência na descrição do item 
03; Considerando que a SEMADS solicitou que o item seja excluído; 
referente o Pregão em epígrafe, motivo pelo qual, a Senhora ADRIANA 
MOREIRA GOMES, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4.813/17, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos 
a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.com
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei 8.666/93 c/c Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 17 de junho de 2.021, 
às 10:30 horas, para início da sessão. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 31 de maio de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 103/2021 – PROCESSO N° 176/2021
Considerando a impugnação da empresa White Martins Gases Indus-
triais Ltda apresentada no processo em epígrafe, o Senhor ROSLINDO 
WILSON MACHADO, Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, DETERMINA 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 01 de julho de 2021, às 
10 horas para início da sessão. Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, 02 de junho de 2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto 
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLO-
GA a empresa WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, 
responsável pelo registro de preços para futura aquisição de Kits 
de Testes Rápido para Pesquisa Antígeno para SAR-COV-2 (CO-
VID-19), relativa ao Pregão Eletrônico nº. 074/21 – Processo nº. 
140/21. Homologado em: 01/06/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 019/2021 – Processo nº. 197/2021

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 019/2021 à empresa 
RENATA CRISTINA FIRMINO TEIXEIRA 37203488810, referente 
à Contratação de empresa para a para o fornecimento de mão-de-
-obra, ferramentas e equipamentos para pintura de 3.000 unidades 
de postinhos (colunas) de sinalização vertical de trânsito. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 02 de junho de 2.021 – Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 
da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 074/21 – Processo nº. 140/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Kits de Testes 
Rápido para Pesquisa Antígeno para SAR-COV-2 (COVID-19)
Valor Global: R$ 126.100,00 (cento e vinte e seis mil e cem reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 01/06/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 080/21 – Processo nº. 146/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Materiais Des-
cartáveis para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro.
Valor Global: R$ 644.925,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil, 
novecentos e vinte e cinco reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 19/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 019/2021 – Processo nº. 197/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RENATA CRISTINA FIRMINO TEIXEIRA 37203488810
Objeto: Contratação de empresa para a para o fornecimento de 
mão-de-obra, ferramentas e equipamentos para pintura de 3.000 
unidades de postinhos (colunas) de sinalização vertical de trânsito.
Valor: R$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 02/06/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA Nº 010/2020 – PROCESSO N° 144/2020 (Contrato n° 090/2020), 
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e empresa 
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA EIRELI, objetivando o forne-
cimento de materiais, mão de obra, serviços, máquinas e equipamentos 
para execução de recapeamento asfáltico na Avenida Anápolis, Rua 
Francisco Cruz e Rua dos Curiós, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 20 de julho de 2021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Mu-
nicipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 023/18 – PROCESSO N° 162/18 (Contrato n° 
124/18), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e o senhor DANTE TEZZA FILHO, objetivando a locação de imóvel 
situado a Rua Alagoas, n°1.851 – Travessa Jonas de Almeida – 
Centro, para instalação do Serviço de Acolhimento Institucional I – 
casa Transitória, com prorrogação do prazo de vigência contratual 
até 24 de maio de 2.022, no valor global de R$ 118.312,32 (cento e 
dezoito mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos). Adriana 
Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 071/13 – PROCESSO N° 227/13 (Contrato n° 154/13), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o senhor ANTÔ-
NIO VALVERDE, objetivando a locação de imóvel situado a Rua Ceará, 
n°1.393 – Centro, para instalação da Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, com prorrogação do prazo de vigência contratu-
al até 26 de maio de 2.022, no valor global de R$ 23.077,32 (vinte e três 
mil, setenta e sete reais e trinta e dois centavos). Joselyr Benedito Costa 
Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO AMIGAVELMENTE o Lote n° 38 da Ata de Regis-
tro n° 268/2020 do PREGÃO ELETRÔNICO n° 180/20 – PROCESSO 
N° 344/20, que objetiva o registro de preços para eventual aquisição 
futura de agulhas hipodérmicas descartáveis para as Unidades de 
Saúde e Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde. Assinatura do Termo de Rescisão: 28/05/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 085/21 – PROCESSO Nº. 152/21, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para serviços de higienização e 
desinfecção interna e externa de prédios públicos e veículos, com 
fornecimento de veículos, equipamentos, pessoal, material, e in-
sumos necessários para ações de contenção de disseminação de 
vírus, bactérias e demais micro-organismos patogênicos, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmu-
la 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 20/05/2021. 
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

DECON
Fica REVOGADA a modalidade de licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/21 – PROCESSO Nº. 
159/21, objetivando o registro de preços para futura contratação de empresa especializada para forne-
cimento de luminária decorativa, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 01/06/2.021. Alexandre Leal Nigro – Secre-
tário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/21 – PROCESSO Nº. 
177/21, objetivando Registro de Preços para futura aquisição de materiais e ferramentas para serem 
utilizados na Sinalização de Trânsito, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c 
a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 28/05/2.021. Alexandre Leal Nigro – Se-
cretário Municipal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Departamento de Fiscalização/ISS
 COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
664/21 – RUA SUÍÇA – 4.198.003-000 – CFMR – LIMPEZA 
665/21 – RUA HUNGRIA – 4.226.006-000 – GARF – LIMPEZA
666/21 – RUA HUNGRIA – 4.226.007-000 – GARF – LIMPEZA
667/21 – RUA FINLÂNDIA – 4.239.017-000 – TNA – LIMPEZA
668/21 – RUA IUGOSLÁVIA – 4.223.011-000 – RM – LIMPEZA
669/21 – RUA TCHECOSLOVÁQUIA – 4.225.006-000 – GJC – LIMPEZA
670/21 – RUA TCHECOSLOVÁQUIA – 4.224.014-000 – MIF – LIMPEZA
NOTIFICAÇÕES:
983/21 – RUA SÃO SIMÃO CIRINEU – 4.286.042-000 – JBO – SOM 
984/21 – RUA DONA CARMEM D. FARIA – 4.368.119-000 – LR – SOM 
984A/21 – RUA DONA CARMEM D. FARIA – 4.368.119-000 – LR – SOM
985/21 – RUA DONA CARMEM D. FARIA – 4.146.004-000 – MRB – SOM 
985/21 – RUA DONA CARMEM D. FARIA – 4.146.004-000 – MRB – SOM
986/21 – RUA JOÃO PIAGENTINO GOMES – 3.107.004-000 – RT – SOM 
987/21 – RUA JAIRO AMORIM – 4.544.013-000 – TPR – SOM 
988/21 – RUA JOÃO BAPTISTA DALCIM – 4.589.002-000 – MAM – SOM 
S/Nº – RUA MATO GROSSO – 3.208.024-000 – FAO – ISS DE CONSTRUÇÃO
S/Nº – RUA ANTÔNIO P. CARDOSO – 3.193.029-000 – TPC – ISS DE CONSTRUÇÃO
S/Nº – ALAMEDA ROMA – 3.193.021-000 – MAO – ISS DE CONSTRUÇÃO 
S/Nº – RUA AVELINO FERNANDES – 3.217.009-000 – DH – ISS DE CONSTRUÇÃO 

 

SECRETARIA DE FAZENDA

Afastamentos (com restrição médica) - grupo de risco da COVID-19 
( atualizada em 28 de Maio de 2021  )
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CULTURA

Pasta ressalta que edição 
aberta ao público segue 
protocolos sanitários 

A Feira Popular do Livro continua até 15 de ju-
nho, das 9 às 20 horas, no Largo São João. O even-
to aberto ao público reúne as principais editoras, 
livrarias e distribuidoras do país. 

“Cerca de 2 mil títulos serão comercializados 
com descontos que variam entre 50% e 80% do 
preço da capa”, informa a Secretaria Municipal da 
Cultura, que promove a edição.  

O objetivo é popularizar o livro, fomentar o tu-
rismo e garantir às escolas e à comunidade o con-
tato com a literatura, além de divulgar o trabalho 
dos autores, continua a pasta.  

A Cultura ressalta que a edição iniciada na ter-
ça-feira, 1º de junho, segue os protocolos de segu-
rança recomendados pelas autoridades sanitárias. 

Atrações 
A Secretaria Municipal de Cultura também rea-

liza apresentações culturais com artistas locais nos 
finais de semana dos dias 4, 5 e 6 e 11, 12 e 13 de 
junho. 

A programação inclui monólogos, música e de-
clamação de poesias, entre outros meios de ex-
pressão cultural.

Feira do Livro segue até
15 de junho no Largo São João  


