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LEGISLATIVO

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 13/09/2021, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”

Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2021
Autoria: Vereador Flávio Eduardo Zandoná
Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Benemérito ao Sr. José 
Leite de Oliveira e dá outras providências.

Projeto de Resolução nº 09/2021
Autoria: Vereador Marcelo José Ortega
Institui a Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara de 
Vereadores de Avaré e adota outras providências.

Projeto de Lei nº 156/2021
Autoria: Vereador Marcelo José Ortega
Estabelece no âmbito da Estância Turística de Avaré, sanções e 
penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-
-tratos aos animais e adota outras providências.

Projeto de Lei nº 157/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da Estância Turística de Avaré e o desenvolvi-
mento das políticas públicas para o meio ambiente de Avaré.

Projeto de Lei nº 158/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e 
dá providências. (R$ 572.560,55 - Secretaria Municipal de Cultura).

Projeto de Lei nº 159/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Munici-
pal de Saúde a desembolsar valores para custeio de exame de mu-
nícipe em atendimento à decisão judicial - processo n° 1002325-
71.2021.8.26.0073.

CONVITE
  
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública referente à Ratificação e Aprovação 
da Lei Municipal n.º 2520, de 01 de julho de 2021, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), para o período 
de 2022-2025.
Data: 07/10/2021.
Horário: 19h.
Local:  Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 
18706-240.

CONVITE
  
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública referente à Aprovação e Ratificação 
da Lei n.º 2521/2021 (Projeto de Lei n.º 90/2021), que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias do Município da Estância Turística de 
Avaré para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 (LDO).
Data:  07/10/2021  
Horário: 19h30min
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 
18706-240.

CONVITE
  
A Câmara de Vereadores e a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré convidam os senhores vereadores, associações de bairros, 
imprensa, representantes de classes e munícipes em geral, a par-
ticiparem da Audiência Pública da Gestão Fiscal, referente ao 2º 
quadrimestre de 2021.
Data:  07/10/2021  
Horário: 20h  
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 
18706-240.

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA

EM 13 DE SETEMBRO DE 2021

INDICAÇÕES
Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que verifique a situação da 
água empoçada na Rua Rodolfo José Paulo Keller/Bairro Colina 
Verde na frente do número 679.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Avenida Angelo Contrucci/Bairro Colina Verde ao lado do número 
698, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Avenida Angelo Contrucci/Bairro Colina Verde ao lado do número 
624, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no terreno 
existente na Avenida Misael Euphásio Leal ao lado da Secretaria 
Municipal de Saúde, que está com mato alto.
-por meio do setor competente, para que verifique a necessidade 
de fazer uma vistoria e consequentemente promover manutenção 
e melhorias em diversas boca de lobo de nossa cidade, além da 
colocação de grades para segurança da população.
-por meio do setor competente, para que verifique a tampa do buei-
ra da Praça do Bairro Jardim Paineiras que está com a tampa solta. 
Considerando que, o anel de vedação lateral do bueiro está solta e 
os munícipes correm perigo.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de 
entulhos e lixos depositados indevidamente na Rua XV de novem-
bro/Bairro Alto em frente ao número 99.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento na pin-
tura de solo na Faixa de Pare existente na Avenida Angelo Contruc-
ci confluência com a Rua Fernando de Moraes/Bairro Colina Verde. 
Considerando que, a faixa está apagada e é grande o fluxo de veí-
culos que passam pela via. Dessa maneira é se suma importância 
para segurança dos transeuntes que a pintura seja renovada.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento na pin-
tura de solo na Faixa de Pare existente na Avenida Angelo Contruc-
ci confluência com a Rua Fernando de Moraes/Bairro Colina Verde.  
Considerando que, a faixa está apagada e é grande o fluxo de veí-
culos que passam pela via. Dessa maneira é se suma importância 
para segurança dos transeuntes que a pintura seja renovada.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de 
urgência pintura de solo das lombadas em nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
ampliar a rede de esgoto do Bairro Jardim Paineiras.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com 
a legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado 
na Rua Rodolfo José Paulo Keller/Bairro Colina Verde, ao lado do 
número 632, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-meio do setor competente, para que em conformidade com a legis-
lação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na Rua 
Rodolfo José Paulo Keller/Bairro Colina Verde ao lado do número 
601, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de 
entulhos depositados na indevidamente no passeio público da Rua 
Tenente Apiaí/Bairro Alto em frente ao número 839.  Considerando 
que, os moradores próximos ao local reclamam que estão tendo di-
ficuldades para transitar pela calçada e solicitam providência urgente.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupe-
ração do leito carroçável da Rua XV de novembro/Bairro Alto em 
frente ao número 256.

Carlos Wagner Januário Garcia
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
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nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente providencie a instalação de bancos na 
Praça Jorge Gonçalves Serodio no bairro Vera Cruz uma vez que 
atualmente só existe um banco nesse local para uso dos morado-
res do bairro que há tempos solicitam tal benfeitoria.

Hidalgo André de Freitas
-Para que determine ao departamento competente realizar obras 
como Operação tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico na Ave-
nida Espanha, tendo em vista que existem diversos trechos com 
muitos buracos.

Jairo Alves de Azevedo
- solicito para que através do COMUTRAN analise a possibilidade 
de fazer a instalação de 2 redutores de velocidades (LOMBADA) 
em toda extensão da Rua: Jaci Coutinho no Jardim Paineiras, pois 
os moradores e pedestres que transitam pelo local estão sentin-
do insegurança por conta da velocidade que os veículos transitam 
pela mesma, ali está localizada uma fábrica de costura e muitas 
pessoas passam por ali.
-Solicito através desse para que o Departamento competente pro-
videncie a manutenção adequada em toda extensão da Rua DEO-
LINDA DE ALMEIDA CORREA, Bairro: Distrito Industrial, pois esta 
difícil a entrada de veículos para fazer as entregas de mercadorias 
nas indústrias instaladas nas dependências.
-solicito para que o Departamento competente providencie a manu-
tenção adequada em toda extensão da Av. João Silvestre, Distrito 
Industrial, pois esta difícil a entrada de veículos para realizar as en-
tregas de mercadorias nas indústrias instaladas nas dependências.
-solicito para que através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS analise a possibilidade de fazer o conserto 
de um buraco que está localizado na Rua: Vital Pereira de Andrade 
defronte ao n° 13, pois no local o buraco está com tamanho grande 
atrapalhando o trafego de veículos fazendo com que os mesmos 
desviem do buraco e acabem invadindo o lado contrário da rua 
podendo até mesmo causar acidentes.

Leonardo Pires Ripoli
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo 
Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que 
junto ao setor competente, após um estudo técnico, a instalação 
em caráter de URGÊNCIA, de um semáforo no cruzamento das 
Avenidas Gilberto Filgueiras e Misael Eufrásio Leal, visto que no 
referido local o fluxo de veículos é muito alto, onde também já fo-
ram registrados alguns acidentes, e é recorrente a solicitação dos 
munícipes que diariamente por ali trafegam.  Somente na última 
semana, dois acidentes com vítimas ocorreram no referido local, 
visto isso, REITERAMOS nossa solicitação.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, junto ao 
setor competente, que veja a possibilidade de incluir na programa-
ção da coleta de lixo municipal, aumentar os dias do referido servi-
ço em pontos da represa.  Durante visita e contato com moradores 
de condomínios locais, e também do Costa Azul, nos informaram 
que a coleta só vem acontecendo uma vez por semana, gerando 
um acúmulo de lixo.
 
Luiz Cláudio da Costa
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor 
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, seja oficiado o 
setor de serviços competente da municipalidade para que faça o re-
paro “URGENTE” do asfalto da Avenida Gilberto Filgueiras – defronte 
a Rua de Entrada do Colégio Portinari – na Altura da Esquina com 
a Avenida Misael Eufrasio Leal, local onde encontra-se danificado, 
e que está prejudicando de sobremaneira o trânsito e colocando em 
risco os usuários da via o qual necessita desviar o asfalto danificado.

Magno Greguer
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
efetuar a compra de um equipamento para a realização de exames 
de endoscopia, para instalar no pronto socorro municipal de Avaré, 
pois muitas pessoa precisam deste exame e não tem como pagar, 
precisando esperar por algum tempo para que ocorra sua realização 
e muitas das vezes o paciente está em observação e precisa se lo-
comover até um local pré determinado para a realização do mesmo. 
Justifica-se a propositura. Várias pessoas me procuraram relatando 
a necessidade da compra do aparelho/equipamento de endoscopia.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ORLANDA JORGE DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 

pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO CARLOS DE GODOI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor BENEDITO APARECIDO PARREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ CARLOS DIAS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora ELI APARECIDA LEITE DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SAMIRA AURANI JORGE CE-
CILIO NOGUEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora THEREZA APPARECIDA LOU-
VISON LOVATTO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor JORGE DIAS DA CRUZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ARMANDO CHIARELLA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ROMÃO SANTOS DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora NEUZA APARECIDA CARDOSO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora ALZIRA RODRIGUES SERRANO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SILVERIA DE GODOY FROIS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora VILMA PEREIRA DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora SYLENE COSTA VACELICO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora BERTHOLINA CORREA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora IZABEL ALONSO CASSETARI.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que estude a possibilidade de realizar um projeto de manifestação 
junto à ABOVA sobre o mês de outubro Rosa, na conscientização 
da prevenção ao Câncer de mama.
-que estude a possibilidade de implantar um canal mais dinâmico 
e direto dos cursos que estão sendo realizados pelo SEBRAE e 
SENAI na cidade e que contam com a parceria da Secretaria de 
Indústria e Comércio.
-que estude a possibilidade de criar uma Campanha para conscien-
tização de não jogar resíduos sólidos em locais públicos e áreas 
verde, como ocorre em bairros como Costa Azul.
-que estude a possibilidade de criar uma Campanha para conscien-
tização e sensibilização junto aos empresários quanto a Receptivi-
dade Turística da Cidade.
-que estude a possibilidade de criar uma Campanha para conscien-
tização e sensibilização ao Comércio Local, apresentando todos os 
pontos Turísticos da Cidade, para que essas informações sejam 
repassadas ao atendimento turístico no comércio.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ABEL VIANNA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora DAIR ESTATI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora LUCILLA EVANGELISTA LUTFI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTÔNIO OLÍMPIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor ANTONIO FLORENCIO BORGES.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito  e DEMUTRAN – 
Departamento Municipal de Trânsito, para que informe a esta Casa 
de Leis.  Quais medidas estão sendo tomadas para solucionar o 
grave problema que estamos enfrentando com os acidentes no tre-
cho do Túnel da SP 255, entre os Bairros Jardim Europa de Jardim 
Presidencial?  Considerando que, no decorrer da semana duas co-
lisões foram registradas, geralmente os acidentes ocorrem quando 
um veículo está transitando na Rodovia João Melão com a saída de 
outro veículo do túnel.  Solicito estudo técnico dos órgãos compe-
tente para evitar mais acidentes e óbito no local referido.
-que seja oficiado ao Presidente do COMUTRAN – Conselho Mu-
nicipal de Trânsito, para que compareça a esta Casa de Leis, nas 
sessões da Câmara para esclarecer sobre assuntos referentes 

ao trânsito de nossa cidade, etc, reiterando o Requerimento nº 
328/2021 de 19 de abril de 2021.  Considerando que, a COMU-
TRAN é um órgão de controle social da gestão das políticas de 
trânsito e transporte do Município.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Secretaria Municipal da Saúde, para que informe a esta Casa de 
Leis sobre os medicamentos dos usuários cadastrados no Case. To-
dos os medicamentos e insumos dos usuários cadastrados no Case 
estão sendo entregues normalmente?  Solicito as Atas de Compra 
dos medicamentos para atender os pacientes cadastrados no Case 
no ano de 2021 de janeiro até a presente data.  Considerando, que 
essa vereadora foi procurada por uma usuária de insulina que foi até 
a Secretaria Municipal da Saúde e não tinha insulina e foi informada 
que a Empresa não está entregando.  Isso procede?  As Empresas 
foram canceladas? Qual o motivo?  Qual resposta deverá ser dada à 
paciente que não tem condições de pagar por cada ampola de insulina 
no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)? 
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que nos informe sobre:  O que 
acontece com o Bairro Jardim Paineiras na Rua Dona Dorita que 
qualquer chuva forma um rio que desce com toda força, inundando 
casas e trazendo sérios problemas aos moradores da referida rua?  
Considerando que, moradores procuraram essa vereadora que es-
tão preocupados e alegam que a boca de lobo não comporta a for-
ça d’água que vem com muita rapidez inundando toda rua.  Solicito 
que realizem estudos técnicos no sentido de solucionar este sério 
problema, pois os moradores não suportam mais.  Existe a possi-
bilidade de instalar várias bocas de lobo funcionando com um filtro 
para reter resíduos sólidos e folhas para impedir o entupimento da 
rede, tendo em vista que auxilia na prevenção das enchentes, na 
preservação do Meio Ambiente, com isso trazer mais conforto e se-
gurança aos moradores?  Segue fotos da Rua Dona Dorita/Bairro.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
atribuir o nome do Professor Aquilino Nogueira Cesar Filho para a 
Creche localizada na Vila Jardim, vizinha da Unidade de Saúde da 
Família Dr. Flávio Celso Negrão que ainda não foi inaugurada e nos 
informe:  Considerando que, o Professor Aquilino Nogueira Cesar 
Filho, atuou na sociedade avareense com honestidade e compe-
tência como: Professor, Diretor de Escola, Delegado de Ensino e 
Presidente da Câmara Municipal de Avaré, durante duas gestões 
de 1981 a 1982 e 1987 a 1988. 

Carlos Wagner Januário Garcia
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, para que o Sr Presidente Flávio Eduardo Zando-
ná designe uma data e providencie os Diplomas de Honra ao Mérito 
aos Policiais Militares do nosso município que reconhecidamente pelo 
excelente trabalho prestado á sociedade Avareense foram com agra-
ciados com Moção de Parabenizações e Aplausos, para que compa-
reçam á essa Casa de Leis a fim de serem homenageados.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado o Sr Secretário Municipal de 
Saúde para que o mesmo informe a esta Casa de Leis sobre o “ 
Programa Viva Leite ”, uma vez que tem sido constante a reclama-
ção de mães que comparecem a UBS do Bonsucesso e UBS da 
Vera Cruz sobre a falta e redução na entrega do produto, causando 
dificuldade ás famílias que dependem desse “Programa” para sus-
tentarem seus filhos na faixa etária de até 5 anos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado o Sr Prefeito Municipal 
Joselyr Benedito Silvestre, para que através do setor competente 
informe a esta Casa de Leis se há previsão para contratação de 
funcionários para suprir as vagas em aberto no SAMU, uma vez 
que devido à defasagem de funcionários em seu quadro, tais como 
médicos e socorristas, esses profissionais estão tendo que fazer 
hora extra para atender as necessidades do serviço.

Hidalgo André de Freitas
- Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal para que encaminhe ao Setor 
Competente e também a Empresa CCR VIAS para que providên-
cias, estudos e tudo que se fizer necessário seja realizado no trecho 
do túnel da SP-255, entre o Jardim Europa e o Jardim Presidencial, 
em Avaré, pois diversos acidentes vem sendo registrados no local, 
sem que providências sejam tomadas.Aproveito para Solicitar in-
formações da Empresa CCR VIAS, se existe algum estudo, e se 
é de conhecimento da Empresa esses acidentes ocorridos nesse 
trecho após a reforma realizada na SP 255. Motoristas reclamam 
a dificuldade de transitar pelo local, já que existem pontos “cegos” 
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EDITAIS

que foram criados desde a duplicação da rodovia, mas que, até o 
momento, os problemas não foram solucionados.
-Para que seja oficiado a empresa GUSTAVO YUDI KOMAKOME 
MARQUES ROSA, CNPJ nº 32540120/0001-78, localizada na Ro-
dovia João Melão – SP 255, Telefones (14) 99776.9105/997429105, 
para que Encaminhe a essa Casa de Leis com URGÊNCIA, toda do-
cumentação relativa e Empresa, autorização para prestar tal serviço 
entre outros. Segundo informações essa empresa é responsável pelo 
Fornecimento de Água em bairros da Represa de Avaré, como o Bair-
ro Vivenda do Solemar. Com base nessas informações SOLICITO que 
os responsáveis pela Empresa encaminhem toda documentação refe-
rente a esse fornecimento, como documentos, autorizações, e respon-
dam os seguintes questionamentos: - como é realizada a cobrança? 
- como é auferido o consumo de cada morador? - como é realizado 
a manutenção do serviço prestado? Como é efetuado o pagamento 
desse fornecimento? Solicito que seja OFICIADO o responsável, para 
que COMPAREÇA A ESSA CASA DE LEIS, para que esclareça tais 
pontos e questionamentos dos próprios moradores.
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Saúde de 
Avaré, Roslindo Machado, tendo em vista que com a Aposentadoria 
da Dra. Marta Brandi Carneiro Gonçalves, segundo informações a 
aproximadamente 1 ano nenhum outro médico presta os atendimen-
tos no DST – AIDS – AVARÉ/SP, prejudicando os Pacientes que de-
pendem de todo tratamento e exames, INFORME a essa Casa De 
Leis, quais providências estão sendo tomadas na Contratação ou En-
caminhamento de outro profissional para que preste todo atendimento 
necessário aos pacientes que dependem desse setor.
-Para que seja oficiado ao Presidente do Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas para que possa esclarecer em relação qual 
o trabalho vem sendo realizado pelo Conselho em nossa cidade e 
qual o apoio dado pelo município nessa causa, que tanto necessita 
de atenção e apoio do poder público no tratamento, tanto social, 
psicológico entre outros.Solicito que o Presidente do COMAD, pos-
sa comparecer a essa Casa de Leis, para discutirmos em relação a 
planos e propostas, buscando sempre o tratamento a essas pesso-
as que necessitam URGENTEMENTE de atenção e inclusão
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, Prefeito Municipal para que atenda as reivindicações dos 
moradores dos Bairros Vivenda do Solemar , Cambarás entre outros.
Vale ressaltar que em anexo, junto ofício protocolado pelos moradores 
junto a Prefeitura Municipal de Avaré, além de Abaixo-Assinado com 
centenas de assinaturas, pois os proprietários, moradores pedem por 
soluções por parte do município em diversas áreas, ressaltando tama-
nha necessidade de melhorias nesses bairros.

Jairo Alves de Azevedo
- seja oficiado a SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. Nova-
mente solicito para que analise a possibilidade de executar a manu-
tenção da Av. Donguinha Mercadante defronte ao n° 2.300, na late-
ral da CEAGESP. O local está precário e pelo fato de o lado oposto 
da avenida estar sem a pavimentação adequada os veículos em 
geral, até mesmo caminhões trafegam na contramão dificultando 
ainda mais o fluxo de veículos. Peço para que o órgão competente 
nos dê um parecer sobre o assunto, pois este vereador já apresen-
tou indicações sobre o assunto.
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” Ao Thiago Engel “THIAGO 
AVARÉ”, que mais uma vez trouxe um titulo para Avaré SP, Thiago 
Avaré se consagra Campeão Paulista da Copa Paulista de Futebol 
Digital que aconteceu no último domingo dia 12 de setembro.  Lem-
brando ainda que o avareense já foi campeão no Brasileirão 2019 
pelo São Paulo, no Beyond The Summit Pro Invitational 2021, no 
Brasil Football Cup 2021, na EligaSul Cup 2020 e na Copa MRV 
Em Casa, além de Top 5 do Mundo 2020 (PC).  “Thiago leva o 
nome da Estância Turística de Avaré para todas as competições e 
nos proporciona muito orgulho”.
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à “SECRETARIA DE ESPOR-
TES pela 1ª Copa Thiago Engel de Futebol Digital realizada no do-
mingo, 12, no Ginásio Kim Negrão.
A final foi realizada no domingo, 12, no Ginásio Kim Negrão. A copa 
digital homenageia Thiago Engel, conhecido no mundo dos games 
como Thiago Avaré por ter importantes títulos no currículo.  Parabe-
nizamos todos os competidores que participaram e principalmente 
os vencedores:  1° lugar: Lucas Antônio Amaral de Lima- 2° lugar: 
Alexander de Oliveira Machado - 3° lugar: Paulo Rodano da Silva-  
Em 4° lugar, Vinícius Henrique Barreto de Souza Pedro que rece-
beu. O competidor de 12 anos também recebeu uma cesta com 
chocolates por ser o jogador mais jovem da competição.
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” à “SECRETARIA DE ESPOR-
TES” e “SECRETARIA DE EDUCAÇÃO” O Instituto Futebol de Rua 

traz atividades esportivas e pedagógicas para Avaré. O projeto vai 
atender mais de 80 alunos das escolas Eruce Paulucci e José Re-
bouças de Carvalho nos períodos da manhãa e da tarde, com o 
patrocínio da empresa CTG Brasil e apoio da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, o Instituto Futebol de Rua através do projeto 
Futebol de Rua pela Educação – Ano X Brasil, chega ao Centro 
Social Urbano (CSU).  A solenidade de inauguração foi realizada 
na sexta-feira, dia 10. Com uma proposta educativa baseada no 
conceito do esporte para desenvolvimento humano, o projeto Fu-
tebol de Rua pela Educação é uma parceria com as Secretarias 
Municipais de Educação e Esporte e Lazer.   O projeto abrange 
os bairros Vila Martins I, II e II, Plimec, Jardim Dona Laura, Jardim 
Bom Sucesso, Jardim Paraíso e Bairro Água Branca I e II.

Luiz Cláudio da Costa
- seja oficiada a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA ESTÂN-
CIA TURÍSTICA DE AVARÉ, que através do setor competente, 
faça a divulgação do Programa “TARIFA SOCIAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA”, e seus critérios, os quais visam atender:  1)Famílias 
inscritas no Cadastro Único para Programas Socias do Governo 
Federal com renda mínima de até meio salário mínimo por pessoa;  
2)Família com integrante que recebe BPC – Benefício de Presta-
ção Continuada da Assistência Social;   3)Família com portador de 
doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento, inscrita 
no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos.  
É importante frisar também que o (CadÚnico) Cadastro Único é um 
registro que a permite ao Governo saber quem são e como vivem 
as famílias de baixa renda no brasil. Ele foi criado pelo Governo 
Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de 
forma gratuita.  Ato com contínuo, à CPFL efetuará a validação do 
cadastro junto ao Ministério do Desenvolvimento Social.

Magno Greguer
-que seja oficiado o Conselho Municipal de Trânsito ( COMUTRAN 
), para que seja colocado em todo o trecho da estrada que dá aces-
so do  aeroporto até ao Bairro Barra Grande, placas sinalizando a 
pratica de esportes  naquele local por ciclistas.
-que seja oficiado a secretaria de Obras e serviços, a abertura do 
canteiro na Avenida Doutor Silva Cunha Bueno bem em frente ao 
número 361, pois o proprietário da oficina de caminhões está com 
muita dificuldade para manobrar os caminhões que precisam de 
manutenção, tendo que subir toda vez em cima do canteiro central.  
Cientifique-se o Sr. Maikon, proprietário da oficina Maikon Diesel, 
no citado endereço acima.
-que seja oficiado ao departamento de iluminação Pública, para 
que seja feita a manutenção das lâmpadas localizadas na pista de 
atletismo no campo municipal, pois atletas relatam que tem pontos 
sem iluminação atrapalhando seus treinos.

Maria Isabel Dadario
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Secretaria Municipal da Saúde, para que informe a esta Casa de 
Leis de Avaré sobre a retiradas de algumas atividades já realizadas 
e com sucesso no PS Dr Cecílio Jorge Neto, no Bairro Conjunto 
Brasil Novo, a comunidade solicita melhorias no atendimento e no 
local:(segue fotos de algumas melhorias no local).

EDITAL Nº 002   /2021 DISPÕE SOBRE A
CONVOCAÇÃO DOS REPRESENTANTES

DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO
MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR – CMPD,

PARA O BIÊNIO 2021/2023. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANS-
PORTES, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao 
disposto na Lei Complementar Municipal n° 260, Considerando a 

CONVITE
  
A Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de Saúde con-
vidam os senhores vereadores, associações de bairros, imprensa, 
representantes de classes e munícipes em geral, a participarem da 
Audiência Pública da Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2021.
Data:  29/09/2021  
Horário: 09h  
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Aveni-
da Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 
18706-240.

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 13/2021 – Processo 
19/2021, para a empresa PLACAS EXPRESS – COMUNICAÇÃO 
VISUAL EIRELI, visando a contratação de empresa especializada 
na confecção de placas, para utilização da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24, inciso II da 
Lei n.º 8.666/93 c/c Decreto Federal 9412/2018.
Valor total estimado da contratação: de até R$ 8.594,99 (oito mil 
quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). 
As despesas decorrentes da presente solicitação serão 
empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 
01.01.02.01.122.7005.2258-3.3.90.30.44-09.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 15/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Contratada: PLACAS EXPRESS – COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de 
placas, para utilização da Câmara de Vereadores da Estância Tu-
rística de Avaré.
Prazo de vigência do Contrato: 90 dias.
Valor Estimado: até R$ 8.594,99 (oito mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais e noventa e nove centavos).
Referente: Processo nº 19/2021– Dispensa nº 13/2021.
Data do ajuste: 09/09/2021
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SEC. DE FAZENDA

negativa formal das entidades AREA e OAB, por seus respectivos 
presidentes, em indicarem membro para constituir o Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor da Estância Turística de Avaré;
Considerando a necessidade de ter-se um Conselho Municipal do 
Plano Diretor Constituído a fim de submeter a este diversas situa-
ções que necessitam de sua consulta;
Considerando o fato de somente 01 interessado inscrito na OAB 
ter atendido a convocação constante do edital nº 001/2021, e a ne-
cessidade de constituição do Conselho Municipal com 01 membro 
e 01 suplente;
Convoca interessados que sejam inscritos na OAB de Avaré e 
também aqueles que atuem como engenheiros, arquitetos e/ou 
agrônomos, devidamente registrados nos conselhos de classe, re-
presentantes de movimentos ambientalistas, para que manifestem 
seu interesse em participar como membro da sociedade civil do 
Conselho Municipal do Plano Diretor, para o biênio 2021/2023, nos 
termos do presente edital: 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este edital visa à convocação dos interessados em participar 
do Conselho Municipal do Plano Diretor, bem como, estabelece as 
normas para o processo seletivo da representação da sociedade 
civil junto ao Conselho Municipal do Plano Diretor da Estância Tu-
rística de Avaré para o biênio 2021/2023.

2. DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR – CMPD
2.1. O Conselho Municipal do Plano Diretor é órgão colegiado de 
caráter permanente, consultivo e de composição paritária entre o 
governo e sociedade civil que, nos termos da Lei Municipal n° 260, 
de 12 de maio de 2021, possui a finalidade de promover, em âmbi-
to municipal, políticas setoriais, que compreendem planejamento e 
gestão do uso e da ocupação do solo, a mobilidade urbana, habita-
ção, meio ambiente, saneamento e turismo.
2.2. O Conselho será constituído por 14 (quatorze) membros titula-
res e igual número de suplentes, sendo 07 (sete) membros repre-
sentantes do Poder Público e 07 (sete) membros representantes 
da Sociedade Civil, conforme as especificações do artigo 8º da Lei 
Complementar Municipal n° 260, de 12 de maio de 2021.
2.3. O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida a 
recondução somente de membros indicados pelo Poder Executivo.

3. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLA-
NO DIRETOR – CMPD
3.1. Na forma do art. 3º da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor - CMPD:
I – propor e emitir parecer sobre a proposta de revisão da Lei do 
Plano Diretor; ; 
II – propor e recomendar às unidades competentes o acompanhamen-
to da execução de planos e projetos relacionados à política urbana; 
III – opinar sobre projetos de lei de interesse da política urbana; 
VI – monitorar a aplicação dos instrumentos de política urbana pre-
vistos no Plano Diretor e acompanhar a implementação dos demais 
instrumentos urbanísticos; e; 
V – inteirar-se e propor ações de integração regional, buscando 
articulação com órgãos estaduais, federais e internacionais, e com 
Municípios da região.
3.2. Na forma do art. 4 da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor – CMPD:
I – debater e opinar sobre o aperfeiçoamento institucional e da ges-
tão do setor;
II – apreciar e opinar sobre o projeto de lei do Plano de Mobilidade 
Urbana e Transporte e outros instrumentos regulatórios do setor;
III – apreciar e opinar sobre os projetos urbanos relacionados ao 
sistema de mobilidade urbana; e
IV – colaborar e opinar sobre propostas para a formação e a conso-
lidação de centralidades urbanas;
Parágrafo único. O sistema de mobilidade urbana tem como com-
ponentes estruturadores, devidamente integrados e articulados, os 
subsistemas de transporte, trânsito e sistema viário.
3.3. Na forma do art. 5 da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor – CMPD:
I – contribuir com a Secretaria Municipal de Habitação na formula-
ção da Política Municipal de Habitação e na elaboração do Plano 
Local de Habitação de Interesse Social;
II – recomendar à Secretaria de Habitação a promover a ampla 
publicidade das diretrizes e regras da política habitacional;
III – opinar sobre os projetos de lei de interesse da política habi-
tacional, bem como apreciar os projetos urbanos relacionados à 
matéria;
IV – realizar audiências públicas e conferências para debate e avaliação 
da política habitacional, em conjunto com a Secretaria de Habitação.

3.4. Na forma do art. 6 da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, no âmbito das políticas ambiental e de sane-
amento, compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD 
auxiliar, quando solicitado, o Conselho de Defesa do Meio Ambien-
te de Avaré - CONDEMA, no desenvolvimento de suas competên-
cias institucionais, a ser fixada em lei específica.
3.5. Na forma do art. 7º da Lei Complementar Municipal n° 260, de 
12 de maio de 2021, são competências do Conselho Municipal do 
Plano Diretor – CMPD:
I – acompanhar e avaliar a implementação das políticas setoriais de 
sua competência, opinando sobre questões relativas à sua aplicação;
II – solicitar a qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indi-
reta informações relevantes para o desempenho de sua competência;
III – organizar conferências que digam respeito às suas competên-
cias, quando convocadas pelo Prefeito por meio de decreto;
IV – propor e analisar as solicitações de realização de audiências 
públicas acerca dos temas de sua competência;
V – opinar sobre omissões e casos não definidos pela legislação 
municipal urbanística, bem como ao Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente - CONDEMA que assim proceda no que tange à 
legislação ambiental aplicado no âmbito do Município;
VI – promover encontros, palestras, seminários e outros eventos 
sobre temas de interesse da política urbana e de meio ambiente, 
em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente - CONDEMA;
VII – constituir grupos técnicos e comissões especiais, quando jul-
gar necessário para o desempenho de suas funções; e
VIII – elaborar e fazer cumprir seu regimento interno, a ser aprova-
do por decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

4. DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
4.1. Poderão se candidatar pessoas físicas devidamente inscritas 
na OAB e ainda pessoas físicas que exerçam atividades de enge-
nheiro, agrônomo e arquiteto, devidamente inscritos nos conselhos 
de classe respectivos, residentes em Avaré.
4.2. Comporão o Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré:
I –  01 suplente, também, devidamente inscrito na OAB, ambos 
devem ser residentes em Avaré/SP;
II – 01 membro que exerça atividades de engenheiro, agrônomo 
e arquiteto, devidamente inscrito nos conselhos de classe respec-
tivos, e, 01 suplente, que exerça atividades de engenheiro, agrô-
nomo e arquiteto, devidamente inscrito nos conselhos de classe 
respectivos, ambos devem ser residentes em Avaré.
4.3. Na hipótese de haver mais de 01 (um) interessado para cada 
vaga, apresentando manifestação de interesse em participar do 
Conselho Municipal do Plano Diretor – CMPD, a escolha será feita 
pela ordem de protocolo da intenção junto à Secretaria Municipal 
de Planejamento e Transportes.
4.4. Os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor que es-
tiverem representando os segmentos da sociedade civil deverão 
preencher os seguintes requisitos: a) Ter idade mínima de dezoito 
anos; b) ser portador de título de eleitor do Município de Avaré e 
estar em pleno gozo de seus direitos políticos; c) residir no território 
do Município de Avaré.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. Poderão candidatar-se a representante da sociedade civil no 
Conselho Municipal do Plano Diretor, para o biênio 2021/2023, 
pessoas físicas diretamente ligadas às seguintes categorias: a) 01 
(um) suplente da área Jurídica, devidamente inscrito na OAB; b) 
01 (um) representante e 01 (um) suplente que exerçam atividades 
de engenheiro, agrônomo e arquiteto, devidamente inscritos nos 
conselhos de classe respectivos;
5.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados:
I – Requerimento constando a qualificação completa (nome com-
pleto, número de identidade, número do CPF, profissão e endereço 
completo) pedindo o deferimento para a participação da seleção de 
membro do Conselho Municipal do Plano Diretor; 
II – documentos pessoais, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, 
Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (expedida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo e disponível no Portal Eletrônico: https://
www.tre-sp.jus.br/), do representante de cada segmento; 
VII – Formulário padrão de inscrição devidamente preenchido 
(Anexo I). 
5.3. O formulário padrão de inscrição encontra-se disponível anexo 
a este Edital. 
5.4. A entrega da documentação para a devida inscrição ocorrerá 
no período de 20 a 01 de outubro de 2021, pelo sistema de proto-
colos da Prefeitura de Avaré, Direcionado à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes, localizada à Rua Rio Grande do Sul, 
nº 1810 - CEP: 18705-010 - Avaré/SP, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 08h00min às 17h00min.

6. DA NOMEAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

6.1. Será feita por meio de Decreto exarado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
7.1. As despesas com a seleção de membro do Conselho Munici-
pal do Plano Diretor correrão por conta da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Transportes.
9.2. Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Secre-
taria Municipal de Planejamento e Transportes através do telefone: 
(14) 3711-2567.

Avaré, SP, 16 de setembro de 2021. 

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS EM PARTI-
CIPAR COMO REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO 

CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR 
I. Entregar esse formulário preenchido juntamente com os docu-
mentos citados abaixo pelo sistema de protocolos da Prefeitura 
de Avaré, Direcionado à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Transportes, localizada à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810 - CEP: 
18705-010 - Avaré/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08h00min às 17h00min.
a – Requerimento constando a qualificação completa (nome com-
pleto, número de identidade, número do CPF, profissão e endereço 
completo) pedindo o deferimento para a participação da seleção de 
membro do Conselho Municipal do Plano Diretor; 
b – documentos pessoais, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, 
Titulo de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (expedida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo e disponível no Portal Eletrônico: https://
www.tre-sp.jus.br/), do representante de cada segmento; 
c – Formulário padrão de inscrição devidamente preenchido (mo-
delo abaixo). 

FORMULÁRIO
Nome:___________________________________________
_______________________________, (nacionalidade), (es-
tado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG 
nº ______________________ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
______________________, residente e domiciliado à __________
____________________________________________________, 
devidamente inscrito na (Entidade que Representa) sob o nº (nº de 
inscrição), com telefone para contado (xx) xxxxx-xxxx.
Avaré/SP, ____ de ____________________ de 2021. 
__________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela inscrição 

R E Q U E R I M E N T O 

Ao Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Transportes 
Eu, (colocar nome completo), brasileiro, (colocar estado civil), do-
miciliado neste município, ________________________________
_______ venho, requerer minha participação no processo eletivo 
para composição do Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré, 
para o biênio 2021-2023, conforme versa o Edital nº01/2021. Nes-
tes termos, peço deferimento. 
Avaré/SP, ____ de _________________ de 2021. 
__________________________________ 
Assinatura do Requerente

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
 FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
AIIM Nº 696/21 – RUA RIO DE JANEIRO – 6.867 – SABESP
AIIM Nº 697/21 – RUA RIO SENA – F.026.012-000 – MOFS – SO-
NORIZAÇÃO
AIIM Nº 698/21 – RUA PE. MANOEL DA NÓBREGA – 4.322.006-
000 – PRS – SONORIZAÇÃO 
AIIM Nº 699/21 – RUA RIBEIRA DO IGUAPE – F.027.017-000 – 
BSF – SONORIZAÇÃO 
 
NOTIFICAÇÕES:
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1155/21 – RUA ARGENTINA VIANA – I.004.006-000 – CMF – SO-
NORIZAÇÃO
1254/21 – RUA HELDER PAIXÃO – I.061.002-000 – CIEL – PRO-
JETO DE CONSTRUÇÃO
1260/21 – RUA MARINA LANDI – I.063.008-000 – CIEL – PROJE-
TO DE CONSTRUÇÃO
1262/21 – RUA JOSÉ MIGUEL PAIXÃO – I.062.006-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1266/21 – RUA OTACILIO N. DUARTE – I.057.007-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1268/21 – RUA OTACILIO N. DUARTE – I.048.002-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1269/21 – RUA ANTONIO R. PORTO – I.046.004-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1275/21 – RUA ANTONIO R. PORTO – I.049.018-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1276/21 – RUA ANTONIO R. PORTO – I.051.022-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1277/21 – RUA OTACILIO N. DUARTE – I.051.007-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1278/21 – RUA ANTONIO R. PORTO – I.052.018-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1279/21 – RUA ANTONIO R. PORTO – I.055.002-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1285/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.058.033-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1286/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.059.003-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1292/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.052.012-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1293/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.053.013-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1296/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.046.009-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1311/21 – AL. ERUCCI PAULUCCI – 3.140.056-000 – JAC – SO-
NORIZAÇÃO
1312/21 – RUA AMARAL PACHECO – 2.086.025-000 – MAL – SO-
NORIZAÇÃO
1313/21 – RUA TONICO BOAVA – 3.164.019-000 – SFAC – SO-
NORIZAÇÃO
1315/21 – AV GETULIO VARGAS – 5.011.004-000 – FMMJ – LIMPEZA
1316/21 – RUA ELZA MOREIRA – 5.014.012-000 – APA-E – LIM-
PEZA/M/C
1317/21 – RUA BACIA DO PRATA – F.057.003-000 – DKK – SO-
NORIZAÇÃO
1317/21 – RUA BACIA DO PRATA – F.057.003-000 – DKK – SO-
NORIZAÇÃO
1317/21 – AV. BRASILIA – 5.016.002-000 – IDP – LIMPEZA
1320/21 – RUA CARVALHO PINTO – 5.022.013-000 – APA-E – 
LIMPEZA 
1322/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.028.017-000 – APA-E – 
LIMPEZA 
1323/21 – RUA FERNANDO COSTA – 5.026.008-000 – CLSO – 
LIMPEZA 
1327/21 – RUA CARVALHO PINTO – 5.028.011-000 – JB – LIMPEZA
1328/21 – AV. BRASILIA – 5.025.009-000 – APA-E – LIMPEZA
1330/21 – RUA MANOEL MARQUES – 5.370.001-000 – LEIL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1333/21 – RUA LUIZ ANTONIO INNOCENTE – 5.371.030-000 – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO 
1334/21 – RUA RUFINO GOMES – 5.372.024-000 – PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO
1336/21 – AV. MADRE PAULINA – 2.172.006-000 – CHR – LIM-
PEZA/M/C
1338/21 – AV TEREZA LOBO CATIB – 4.683.018-000 – JAC – LIMPEZA
1339/21 – RUA JANGO PIRES – 2.103.002-000 – ASR – ENTU-
LHO (IRREGULAR)
1342/21 – RUA VITÓRIA RÉGIA – F.007.014-000 – SMCF – SO-
NORIZAÇÃO
1342-A/21 – RUA VITÓRIA RÉGIA – F.007.014-000 – SMCF – SO-
NORIZAÇÃO
1343/21 – RUA ALAGOAS – 1.062.001-000 – RA – SONORIZAÇÃO
1343-A/21 – RUA ALAGOAS – 1.062.001-000 – RA – SONORI-
ZAÇÃO
1344/21 – RUA SALVADOR FIRACCI – S.001.003-000 – NJCC – 
SONORIZAÇÃO
1345/21 – RUA ALICIO FERRARI – TO – SONORIZAÇÃO
1346/21 – RUA TRÊS CORAÇÕES – 3.109.013-000 – JA – SO-
NORIZAÇÃO
1347/21 – RUA WILMA FERREIRA DE M. VALENTE – 4.670.015-
000 – GSFS – SONORIZAÇÃO
1348/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.289.052-000 – 
AMO – SONORIZAÇÃO
1349/21 – AVENIDA BRASILIA – 5.013.012-000 – TS – SONORI-
ZAÇÃO
1350/21 – RUA TENENTE JOÃO DIAS – 4.109.019-000 – JCS – 
SONORIZAÇÃO
1351/21 – PÇ PAULO ROBERTO JUSTINO – 4.478.014-000 – VLF 

– SONORIZAÇÃO 
1351/21 – RUA TENENTE JOÃO DIAS – 4.109.019-000 – JCS – 
SONORIZAÇÃO 
1352/21 – PÇ ROMEU BRETAS QUIOSQUE 06 – 32.263 – SO-
NORIZAÇÃO
1353/21 – RUA AMAPÁ – 3.207.002-000 – GBG – SONORIZAÇÃO
1354/21 – RUA AMAZONAS – 2.113.024-000 – BJS – SONORIZAÇÃO
1355/21 – RUA MANOEL AMARAL – 4.419.013-000 – CAS – SO-
NORIZAÇÃO
1355/21 – ALAMEDA CITARA – F.042.014-000 – BNM – SONO-
RIZAÇÃO
1356/21 – RUA ARMANDO ASSATO – 5.131.001-000 – CRL – SO-
NORIZAÇÃO
1356/21 – ALAMEDA CITARA – F.042.014-000 – BNM – SONO-
RIZAÇÃO 
1358/21 – RUA RIBEIRÃO VERMELHO DO SUL – 5.024.017-000 
– NG - SONORIZAÇÃO
1359/21 – RUA JULIO BELUCCI – 5.137.002-000 – SAT – SONO-
RIZAÇÃO
1360/21 – RUA SEME JUBRAN – 23.560 – SRC – SONORIZAÇÃO
1363/21 – RUA ANTONIO MARATA – 5.341.001-026 – AMP – SO-
NORIZAÇÃO 
1364/21 – RUA OSVALDO R. GONÇALVES – 4.538.010-000 – 
FBJ – SONORIZAÇÃO
1365/21 – JULIO LANDI – 5.192.028-000 – AM – SONORIZAÇÃO
1366/21-A – RUA PROF. JOÃO PADILHA DE QUEIROZ – 
5.094.007-000 – MCM – SONORIZAÇÃO
1366/21 – RUA PROF. JOÃO PADILHA DE QUEIROZ – 5.094.007-
000 – MCM – SONORIZAÇÃO
1367/21 – RUA BENEDITO AILTON CAMILO DE SOUZA – 
5.210.004-000 – MAAP – SONORIZAÇÃO
1368/21 – RUA VIA LÁCTEA – F.074.004-000 – AS – SONORIZAÇÃO
1368-A/21 – RUA VIA LÁCTEA – F.047.004-000 – AS – SONORI-
ZAÇÃO
1373/21 – RUA DOS PARDAIS – 4.499.002-000 – VRNECL – LIMPEZA 
1376/21 – AV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA – 4.316.037-000 – 
ACM – LIMPEZA
1377/21 – AV PADRE JOSÉ DE ANCHIETA – 4.316.043-000 – RA 
– LIMPEZA/M/C
1378/21 – PRAÇA MANOEL RODRIGUES – 4.316.044-000 – RA 
– LIMPEZA/M/C 
1381/21 – AV. TRÊS MARIAS – 4.266.021-000 – SBOO – LIMPEZA
1382/21 – AV. TRÊS MARIAS – 4.266.020-000 – SBOO – LIMPEZA
1383/21 – AV. TRÊS MARIAS – 4.266.019-000 – SBOO – LIMPEZA
1384/21 – AV. TRÊS MARIAS – 4.266.018-000 – SBOO – LIMPEZA
1385/21 – AV. TRÊS MARIAS – 4.266.017-000 – SBOO – LIMPEZA
1390/21 – RUA ABRAHIM DABUS – 4.636.004-000 – RAE – LIMPEZA 
1391/21 – RUA ABRAHIM DABUS – 4.636.005-000 – RAE – LIMPEZA
1392/21 – RUA ABRAHIM DABUS – 4.636.006-000 – RAE – LIMPEZA
1393/21 – RUA ABRAHIM DABUS – 4.636.007-000 – RAE – LIMPEZA
1394/21 – RUA ABRAHIM DABUS – 4.636.008-000 – RAE – LIMPEZA
1395/21 – RUA ABRAHIM DABUS – 4.636.009-000 – RAE – LIMPEZA
1396/21 – RUA PROFESSORA DANUZIA D’SANTI – 4.636.010-
000 – RAE – LIMPEZA
1397/21 – RUA PROFESSORA DANUZIA D’SANTI – 4.636.011-
000 – RAE – LIMPEZA
1398/21 – RUA PROFESSORA DANUZIA D’SANTI – 4.636.012-
000 – RAE – LIMPEZA
1399/21 – RUA PROFESSORA DANUZIA D’SANTI – 4.636.013-
000 – RAE – LIMPEZA
1402/21 – RUA SÉRGIO GONÇALVES CHADDAD – 4.160.025-
000 – MJACA – LIMPEZA 
1403/21 – RUA SÉRGIO GONÇALVES CHADDAD – 4.160.026-
000 – MJACA – LIMPEZA
1406/21 – AV. PARANAPANEMA – APP – PUBLICIDADE CANTEIRO 
1407/21 – AV. PARANAPANEMA – RGS-B – PUBLICIDADE CAL-
ÇADA
1408/21 – AV. PARANAPENMA – NF-SMC – PUBLICIDADE CAN-
TEIRO
1409/21 – AV. MAJOR RANGEL – LR – PUBLICIDADE CANTEIRO
1410/21 – AV. MAJOR RANGEL – EN – PUBLICIDADE CANTEIRO
1411/21 – AV GILBERTO FILGUEIRAS – FCSC – PUBLICIDADE 
CANTEIRO
1412/21 – AV. CELSO FERREIRA DA SILVA – D – PUBLICIDADE 
CANTEIRO
1413/21 – AV ESPANHA – PPA – PUBLICIDADE CANTEIRO
1414/21 – AV. CELSO FERREIRA DA SILVA – PEI – PUBLICIDA-
DE CANTEIRO
1415/21 – AV. SALIM A. CURIATTI – S.A – PUBLICIDADE CANTEIRO
1416/21 – AV. EMILIO FIGUEIREDO – JLM – PUBLICIDADE CAN-
TEIRO
1418/21 – RUA JOSÉ MIGUEL PAIXÃO – WR – SONORIZAÇÃO
1418-A/21 – RUA JOSÉ MIGUEL PAIXÃO – WR – SONORIZAÇÃO
1421/21 – RUA ALÉCIO PEDRO – 4.460.012-000 – PL – SONO-
RIZAÇÃO
1421-A/21 – RUA ALÉCIO PEDRO – 4.460.012-000 – PL – SO-
NORIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE-D.E.S.S.

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 22/09/2021 às 14h00, nas dependências da 
Secretaria Municipal da Saúde, situada na Avenida Prefeito Misael 
Eufrásio Leal, nº 999 – Centro – Estância Turística de Avaré.

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional
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O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) divul-
gou na quinta-feira, 16, as 
vagas de emprego disponí-
veis em Avaré. A atualização 
é semanal.

São elas:
Encarregado de governan-
ça – 01 vaga 
Auxiliar de limpeza - 01
Auxiliar de logística (curso 
NR12 e curso de operador 
de empilhadeira) - 01
Auxiliar de mecânico  (má-
quinas agrícolas) - 01
Auxiliar técnico de mon-
tagem de equipamentos 
agropecuários - 01
Borracheiro - 01

Confira as vagas de emprego 
disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio

Contador (Cerqueira César) 
- 01
Controlador de acesso - 01
Costureiro na confecção 
em série - 01
Cozinheiro geral - 01
Eletricista de automóveis - 01
Encarregado de manuten-
ção de maquinários de ser-
raria - 01
Engenheiro civil - 01
Farmacêutico - 01
Lavador de peças e bombas 
injetoras - 01
Manobrista - 01
Mecânico de automóvel - 
01
Mecânico (motor a diesel) 
-  02

Montador de estruturas 
metálicas - 01
Motorista carreteiro (cana-
vieiro) - 01
Motorista caminhão  (curso 
moop) - 01
Motorista caminhão (trans-
porte big-bag) -01
Motorista de ônibus urba-
no - 01
Oficial de manutenção pre-
dial - 01
Pedreiro - 01
Pintor de estruturas metá-
licas - 01
Promotor de vendas - 01
Soldador de máquina Mig/
Mag  - 01
Soldador (automotivo) - 01

Técnico em segurança ele-
trônica - 01
Tratorista agrícola - 01
Vendedor externo - 03
Vigilante – 01 vaga

Vagas para pessoas com 
deficiência: Costureiro na 
confecção em série – 01 vaga 

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à 

alteração sem aviso prévio 
conforme o preenchimento 
ou retirada das mesmas pe-
las empresas.

É necessário o cadastro 
da empresa ou pessoa físi-
ca no endereço eletrônico 
empregabrasil.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT para a 

disponibilização de vagas e 
processo seletivo.

Já o candidato deve se ca-
dastrar no site empregabra-
sil.mte.gov.br ou por meio 
do PAT. Os documentos ne-
cessários são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e CNH.

É importante ainda que 
o candidato mantenha seu 
cadastro atualizado junto ao 
PAT, o que pode ser decisivo 
no processo de contratação.

O PAT fica na Casa do Ci-
dadão (Rua Bahia, nº 1.580, 
centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-1414.

OPORTUNIDADE
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SUSTENTABILIDADE

A Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, por meio 
da Secretara Municipal de 
Meio Ambiente, auxilia a Sa-
besp na detecção de pontos 
de vazamento de esgoto do-
méstico em área urbana. 

Além do abastecimento 
de água, a concessionária 
é responsável pela coleta, 
transporte, tratamento e 
destinação do esgoto gera-
do no município. 

O vazamento pode pro-
vocar problemas de saúde, 
pois o esgoto é formado por 
dejetos, matéria orgânica e 
inorgânica contaminada que, 
ao entrar em contato com o 
solo, água ou ar, acaba po-
luindo e se tornando foco de 
doenças. 

Portanto, o munícipe que 
flagrar vazamentos pode 
acionar o Meio Ambiente 
pelo (14) 3732-1525. A partir 
da informação, os fiscais am-
bientais notificam a Sabesp 
para que o problema seja 
solucionado o mais rápido 
possível. 

Vazamento de esgoto pode ser 
comunicado ao Meio Ambiente
Secretaria auxilia Sabesp na detecção de pontos na área urbana
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A Estância Turística de 
Avaré comemorou na quar-
ta-feira, 15 de setembro, seu 
160º aniversário. Assim como 
no ano passado, os eventos 
alusivos à data foram sus-
pensos devido à pandemia 
do coronavírus. 

Mas há muito o que ce-
lebrar. Natureza, grandes 
eventos, atrações culturais, 
potencial para investimen-

Avaré celebra seu 160º aniversário

Estância turística tem atrativos para todos os gostos
to: a cidade que teve como 
marco uma humilde capela 
continua oferecendo opções 
para todos os gostos. 

O título de estância tu-
rística veio graças à Represa 
Jurumirim, seu principal car-
tão-postal. Mas Avaré tem 
muitos outros atrativos. 

Além da variedade em co-
mércio e serviços, Avaré é con-
siderada a Capital Nacional do 

Cavalo. Isso porque recebe 
grandes eventos competitivos 
das principais raças que atra-
em milhares de pessoas. 

Além disso, o complexo do 
Parque de Exposições é sede 
de uma das feiras agropecu-
árias mais tradicionais do país: 
a Exposição Municipal Agro-
pecuária e Industrial de Avaré, 
mais conhecida como Emapa. 

Competições de raças, ro-

deio e shows com os princi-
pais artistas do país são algu-
mas das atrações do evento 
cuja primeira edição foi reali-
zada em 1965. 

Outros atrativos são o 
Santuário Nossa Senhora das 
Dores, patrimônio religioso, 
cultural e arquitetônico da 
Estância Turística, e o Horto 
Florestal, que permite o con-
tato direto com a natureza 

em plena zona urbana. 
Já o mirante do Cristo Re-

dentor, outro ponto turístico, 
permite a visão integral da 
cidade, sendo um local ideal 
para fotos.  

Também é destaque a Fei-
ra Avareense da Música Po-
pular (Fampop), um dos mais 
tradicionais festivais musicais 
do país, além de inúmeros 
eventos culturais. 

COMEMORAÇÃO

A Estância Turística de 
Avaré ganhou mais um pi-
loto de Floresta Urbana. A 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente destaca a impor-
tância da arborização para a 
qualidade de vida. 

O novo ponto está locali-
zado no loteamento Vila Su-
íça, situado próximo ao Par-
que de Exposições Fernando 
Cruz Pimentel (Emapa), pon-
to turístico que dá acesso ao 
centro do município. 

Avaré ganha novo piloto de Floresta Urbana
Meio Ambiente enfatiza importância da arborização 
para a qualidade de vida

SUSTENTABILIDADE 

“Prevista em lei, a Floresta 
Urbana representa um mar-
co urbanístico com impor-
tante caráter social, político, 
econômico e arquitetônico. 
Além de melhorar a estética 
das vias públicas, ela suaviza 
a poluição química e sonora, 
reduz o calor, aumenta a dis-
ponibilidade e a qualidade 
da água, reduz a erosão nas 
encostas e, consequente-
mente, o assoreamento dos 
rios e traz qualidade de vida, 

já que as árvores melhoram a 
qualidade do ar, diminuindo 
o estresse urbano”, afirma o 
Meio Ambiente. 

Um piloto semelhante já 
existe às margens da Avenida 
Vereador Paulo Lopes Ward. 
O programa utiliza exempla-
res de espécies nativas que 
não causam problemas es-
truturais durante seu desen-
volvimento. 

“O objetivo é incentivar 
a população sobre a impor-

tância da arborização urba-
na mais efetiva e planejada, 
amenizando, assim, os pro-
blemas ambientais decorren-
tes da deficiência de arbori-
zação em alguns setores do 
município”, ressalta a pasta. 

A iniciativa atende à dire-
tiva Piloto de Floresta Urbana 
do Programa Município Ver-
de Azul, iniciativa estadual 
que promove políticas pú-
blicas voltadas para o desen-
volvimento sustentável. 
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SEGURANÇA PÚBLICA

O monitoramento per-
manente da região central 
de Avaré já é uma realidade. 
Quarenta câmeras foram ins-
taladas em pontos conside-
rados estratégicos. 

A proposta da Prefeitura 
da Estância Turística de Ava-
ré é incrementar a segurança 

Centro de Avaré ganha
monitoramento 24 horas por dia
Proposta da Prefeitura da Estância Turística de Avaré é incrementar a segurança pública

pública. Largo do Mercado 
e ruas como Pernambuco e 
Santa Catarina, entre outras 
vias, são alguns dos locais 
que receberam o equipa-
mento. 

Os pontos foram defini-
dos após um estudo promo-
vido pela Polícia Militar (PM). 

O trabalho de monitoramen-
to é executado pela Service 
Security, empresa que já su-
pervisiona dezenas de pré-
dios municipais. 

A empresa mantém uma 
central que funciona 24 ho-
ras por dia. A partir de ago-
ra, as imagens capturadas na 

região central serão transmi-
tidas para o 53º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, se-
diado em Avaré. 

A proposta é auxiliar a PM 
no monitoramento. A corpo-
ração, no entanto, não é a 
responsável pela administra-
ção do sistema. 

A Estação de Visualização 
localizada na sede da corpo-
ração foi inaugurada na terça-
-feira, 14, com a presença de 
representantes do Executivo, 
do 53º Batalhão, da empresa 
Service Security e Associação 
Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Avaré (Acia). 

O Fundo Social de Soli-
dariedade abre no dia 21 de 
setembro o cadastro para re-
cebimento de brinquedo no 
Natal das Crianças. 

A ação é voltada para pe-
quenos de 0 a 12 anos. As ins-
crições vão até 15 de outubro. 

Pais ou responsáveis de-

Fundo Social abre cadastro para Natal das Crianças 
Inscrições para recebimento de brinquedo vão de 21 
de setembro a 15 de outubro 

SOCIAL

vem apresentar RG, CPF, 
comprovante de residência 
atualizado, RG ou Certidão 
de Nascimento da criança. 

O órgão vai promover um 
plantão de cadastramento 
nos dias 25 de setembro e 9 
de outubro das 8 às 12 ho-
ras, ambos no sábado. Já na 

terça-feira, 28 de setembro, o 
atendimento ao público vai 8 
às até 18 horas. 

O Fundo Social fica na Rua 
Rio Grande do Sul, nº 1842. 
O atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras. Outras informações pelo 
telefone (14) 3731-2658.
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INFRAESTRUTURA

Estão em andamen-
to as obras de pavi-
mentação da Avenida 
Doutor Antonio Sylvio 
da Cunha Bueno. A fase 
atual inclui a implanta-
ção de galerias pluviais. 

Além de incrementar 
a infraestrutura urbana, 
o empreendimento da 
Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré vai 
ampliar o acesso aos 
bairros Brabância, Juru-
mirim e adjacências. 

A pavimentação terá 
início no cruzamento 
com a Rua Júlio Belucci 
e vai até a Rua Oswal-

Em obras para pavimentação, Avenida 
Cunha Bueno recebe galerias pluviais
Empreendimento da Prefeitura de Avaré vai ampliar o acesso aos bairros Brabância,
Jurumirim e adjacências

do Brito Benedetti, que 
passa sobre aterro do 
lago ornamental Bertha 
Bannwart. 

Novo acesso 
A melhoria é um 

convênio com o Mi-
nistério do Desenvol-
vimento Regional. A 
pavimentação vai ser 
fundamental para um 
novo acesso à Rodovia 
João Mellão (SP-255) 
que será construído 
pela CCR SP Vias.  

Isso porque o pro-
longamento da avenida 
vai receber o pontilhão 
sobre a pista conectado 

ao Loteamento Terras 
de São José. 

O acesso à estrutura 
ficará na lateral do novo 
lago ornamental que 
está sendo construído 
pela Prefeitura de Avaré. 

O novo açude fica 
ao lado do Bertha Ban-
nwart. O projeto em 
execução contempla 
pista de caminhada, 
quiosques, jardinagem 
e iluminação em torno 
do novo e do antigo 
lago. 

A terraplanagem foi 
iniciada há poucas se-
manas. 
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e 34 cidades do Brasil, o Fu-
tebol de Rua pela Educação 
atende mais de 2500 benefi-
ciários por semana. 

O instituto desenvolve 
outros projetos como o Jo-

Com o patrocínio da em-
presa CTG Brasil e apoio da 
Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, o Instituto 
Futebol de Rua, através do 
Projeto Futebol de Rua pela 
Educação – Ano X Brasil, che-
ga ao Centro Social Urbano 
(CSU) Dr. Públio Pimentel.

A solenidade de inaugu-
ração foi realizada na sex-
ta-feira, 10. Com uma pro-
posta educativa baseada no 
conceito do esporte para o 
desenvolvimento humano, o 
projeto Futebol de Rua pela 
Educação é uma parceria 
com as secretarias munici-
pais de Educação e Esporte 
e Lazer.  

Instituto Futebol de Rua traz atividades esportivas e pedagógicas para Avaré
Projeto vai atender mais de 80 alunos das escolas Eruce Paulucci e José Rebouças de Carvalho  

A instituição irá atender 
mais de 80 crianças de 7 a 13 
anos das escolas municipais 
Eruce Paulucci e José Rebou-
ças de Carvalho nos períodos 
da manhã e tarde. 

O projeto abrange os 
bairros Vila Martins I, II e II, 
Plimec, Jardim Dona Laura, 
Jardim Bonsucesso, Jardim 
Paraíso e Água Branca I e II. 

As atividades seguem a 
metodologia exclusiva do 
instituto, que contempla 
práticas esportivas, peda-
gógicas, atividades lúdicas e 
culturais para a formação de 
valores e desenvolvimento 
humano.

Presente em 19 estados 

O competidor Lucas An-
tônio Amaral de Lima foi o 
campeão da 1ª Copa Thiago 
Engel de Futebol Digital rea-
lizada pela Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer. 

A final e a semifinal acon-
teceram no domingo, 12, no 
Ginásio Kim Negrão sem a 
presença de público.  

Alexander de Oliveira Ma-
chado ficou em segundo lu-
gar e João Paulo Rodano da 
Silva terminou a competição 
na terceira posição. 

Os três primeiros coloca-
dos foram premiados com R$ 
1 mil, R$ 300 e R$ 200, respec-

Confira o resultado da 1ª Copa 
Thiago Engel de Futebol Digital
Final foi realizada no domingo, 12, no Ginásio Kim Negrão

tivamente, além de troféu e 
certificado emitido pela pasta. 

Já Vinícius Henrique Bar-
reto de Souza Pedro, que 
ficou em quarto lugar, rece-
beu certificado e uma cesta 
de presente. 

O competidor de 12 anos 
também foi presenteado 
com uma cesta com choco-
lates por ser o jogador mais 
jovem da competição.  

Homenageado
A copa digital homena-

geia Thiago Engel, conhecido 
no mundo dos games como 
Thiago Avaré. Ele tem impor-
tantes títulos no currículo.

Thiago acompanhou a fi-
nal da competição, além de 
participar da entrega da pre-
miação aos vencedores. 

O avareense foi campeão 
no Brasileirão 2019 pelo São 
Paulo, no Beyond The Summit 
Pro Invitational 2021, no Brasil 
Football Cup 2021, na EligaSul 
Cup 2020 e na Copa MRV Em 
Casa, além de Top 5 do Mun-
do 2020 (PC), informa a pasta. 

“Thiago leva o nome da 
Estância Turística de Avaré 
para todas as competições 
e nos proporciona muito or-
gulho”, ressalta a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 

gando Juntos, Futebol Free 
Style, Aprendiz de Futebol e 
Aprendiz Desportivo. 

Criado em 2006, o Insti-
tuto Futebol de Rua é uma 
organização sem fins lucra-

tivos que utiliza o esporte e 
a cultura como ferramentas 
para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

ESPORTES
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A Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social (SEMADS) e 
o Conselho Tutelar se reuni-
ram no último dia 13 de Se-

Assistência Social e Conselho Tutelar debatem ações 
para ampliar proteção a crianças e adolescentes

Reunião com representantes dos órgãos foi realizada no último dia 13 de setembro

tembro para estabelecer um 
fluxo de atendimento entre a 
rede socioassistencial (CRAS 
e CREAS) e o órgão de pro-
teção e garantia dos direitos 

SOCIAL

da criança e do adolescente.
“A articulação entre os 

órgãos propicia maior reso-
lutividade nas problemáticas 
envolvendo esse público-al-

vo”, avalia a pasta. 
O Conselho Tutelar é um 

órgão autônomo, não jurisdi-
cional, cujo objetivo é zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente. 
Já a SEMADS tem como 

missão cuidar das políticas 
públicas de assistência social 
em âmbito municipal. 

A Secretaria Municipal 
de Cultura informa que o 
chamamento público da Lei 
Aldir Blanc deve ser lançado 
nos próximos dias. 

“Os artistas de Avaré de-
vem ficar atentos à publi-
cação no Semanário Oficial 

Chamamento público da Lei Aldir Blanc deve ser lançado nos próximos dias
“Artistas de Avaré devem ficar atentos à publicação no Semanário Oficial e no site da Prefeitura”, ressalta a pasta

CULTURA

e no site da Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré”, 
ressalta a Cultura. 

É necessário fazer o ca-
dastro junto à pasta para 
poder participar do certame. 
Basta acessar o site avare.
sp.gov.br, navegar até a área 

Acesso Rápido, na parte in-
ferior da página, e clicar no 
botão Cadastro dos Artistas 
de Avaré. 

“O cadastro feito no ano 
passado não tem validade, 
pois esse é um novo edital de 
chamamento”, alerta o setor. 

Plantão de dúvidas
Na segunda-feira, 20, a 

Cultura lança um plantão de 
dúvidas por meio do e-mail 
cultura@avare.sp.gov.br.

“Serão destinados qua-
se R$ 600 mil para todos os 
segmentos artísticos da ci-

dade, incluindo prestadores 
de serviços como técnicos 
de som, produtores, ilumi-
nadores e outros profis-
sionais do setor que foram 
prejudicados pela pande-
mia do novo coronavírus”, 
afirma a pasta. 
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos e Dpto de 
Pessoal

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

Atenciosamente,
RONALDO ADÃO GUARDIANO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Nome do servidor : SILVIO RICHARD ADRIANO GONÇALVES
Cargo: MONITOR DISCIPLINAR
Recebi a 1ª via.
Avaré, …..de............de........……………….
Servidor
Identificação do responsável pela entrega
Nome :………………………………………………….
Matrícula : ……………………………………………..
Assinatura :…………………………………………….
Ocorrência:…………………………………………….. 
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Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, conforme despacho proferido nos pro-
cessos expediente abaixo relacionado,   à disposição para ciência 
dos interessados e/ou do Procurador subscrito nos requerimento 
abaixo especificados,  no Departamento de Recursos Humanos /
Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, 
a saber:                                                                                                                                    

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, conforme despacho proferido nos pro-
cessos expediente abaixo relacionado,   à disposição para ciência 
dos interessados e/ou do Procurador subscrito nos requerimento 
abaixo especificados,  no Departamento de Recursos Humanos /
Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, 
a saber:

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

Notificação do(s) despacho (s), dos processos/ expedientes abaixo 
relacionados, conclusos, conforme despacho proferido nos pro-
cessos expediente abaixo relacionado,   à disposição para ciência 
dos interessados e/ou do Procurador subscrito nos requerimento 
abaixo especificados,  no Departamento de Recursos Humanos /
Depto. de Pessoal, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, 
a saber:
  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 059/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/21 E 6123/21, e conforme Decreto n° 5868/2020, , conside-
rando desistência do 30º classificado,  CONVOCA, classificados 
do Concurso Publico 001/2018, homologado através do Decreto 
nº 5232/2018, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho 
de 2018, no Semanário Oficial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 
6206/2021, publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MO-
NITOR, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documen-
tos abaixo descritos, sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, 
nomeação, exames médicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                         
                    
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

CARGO: MONITOR 
Classificação  Nome
33   THAIS CARDOSO DE MATOS

Estância Turística de Avaré, aos 17 de Setembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL COM 
(L.C. 126/2010)   PLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária  
   Municipal Da Educação

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01    certidão de ações cíveis e criminais 
(TJ)
01   Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 060/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020,  consi-
derando justificativas contidas CI 638352/2021/SMS e exoneração 
de Sara Nunes Oliveira, CONVOCA, os classificados do Concurso 
Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, 
de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, 
no Semanário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE 
ADMINISTRATIVO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal , munidos 
dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento 
admissional, nomeação, exames médicos e entrega da documen-
tação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome
67º   RICARDO FRANCISCO GUELFI

Estância Turística de Avaré, aos 17 de Setembro de 2021                                                 
RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração
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SOCIAL

INEDITORIAIS

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
financeiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classificar documentos diversificados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específicos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verificando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afins de-
signadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci 
   mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pelo Se 
   cretário Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos filhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 061/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto 
nº 6121/2021 E 6123/2021,  considerando justificativas na CI 
634740/2021/SMS e exoneração por aposentadoria de Inara Fa-
tima do Porto, convoca o(s) classificado(s) do Concurso Publico 
002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de 
Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Se-
manário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamen-
to de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal , munido (a) com 
os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 
1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento ad-
missional ( nomeação, exames médicos) e entrega da documen-
tação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome (classificado (a))
31º   CARINA INACIO DE OLIVEIRA
                                                             
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Setembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO SUMARIA Auxiliar no atendimento a pacientes 
LC 127/2010  sob a supervisão e orientação do 
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médi-
cas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o 
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais 
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional. 
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saú-
de, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso es-
pecífico na área (Técnico em Enfermagem) e registro no COREN
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais (a ser determi-
nado pelo Secretário Municipal da Saúde)
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário  
Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

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

Data: 13/09/2021
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AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 211/21 – PROCESSO Nº. 360/21
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamen-
tos para atender toda a Municipalidade – Tabela CMED
Recebimento das Propostas: 20 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 30 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 30 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 30 de setembro de 2.021 
às 10h30min
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, 16 de setembro de 2.021 – Ca-
rolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 – PROCESSO Nº 355/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médi-
cos de atendimento de pacientes com sintomas de COVID-19
Data de Encerramento: 07 de outubro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de outubro 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, 17 de setembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 – PROCESSO Nº 357/2021
COM COTA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de Preços para recarga de gás para as unidades 
da Secretaria de Educação.
Data de Encerramento: 04 de outubro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 04 de outubro 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, 17 de setembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 – PROCESSO Nº 361/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de con-
creto usinado locação de bomba de concreto.
Data de Encerramento: 06 de outubro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 06 de outubro 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, 17 de setembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021 – PROCES-
SO Nº 328/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento do Projeto 
“Retomada da Arte em Avaré”.
Data de Encerramento: 30 de setembro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 30 de setembro de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2021 – PROCES-
SO Nº 351/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para serviços de manutenção preventi-
va e corretiva para equipamentos da Secretaria de Serviços.
Data de Encerramento: 01 de outubro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de outubro 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, 16 de setembro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.
REPETIÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021 – PROCES-
SO Nº. 329/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para estudo de len-
çol freático, com análise de solo e mapeamento de níveis de pro-
fundidade do lençol freático em área da Fazenda Onça no Bairro da 
Onça em Avaré, com área total de 30.008.00 – 1,24 ha.
Data de Encerramento: 05 de outubro de 2021 às 09:30 horas, 

Dep. Licitação.
Data de abertura: 05 de outubro 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 Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de setembro de 2.021 – Olga Mitiko Hata – Pre-
sidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empre-
sas DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Itens 01, 03 e 
05), DAKFILM COMERCIAL LTDA (Item 02), PONTUAL COMER-
CIAL EIRELI (Item 04), MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA ME (Itens 06, 07, 08, 15, 17, 21, 22, 23 e 
30), VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E 
ODONTO LTDA EPP (Itens 09, 10, 24 e 25), CURAMED – PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA EPP (Itens 11, 16, 18, 19 e 26), 
DECIO CAMARGO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORA-
TORIAIS LTDA EPP (Itens 14 e 29) e VOLPI DISTRIBUIDORA DE 
DROGAS LTDA EPP (Item 20), responsáveis pelo registro de pre-
ços para eventual aquisição de material descartável para a Secre-
taria Municipal da Saúde, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 163/21 
– Processo nº. 288/21. Homologado em: 08/09/2021.
Andréia Brisola Carvalheira – Secretária Municipal de Esportes 
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 RICARDO MARQUES ALVES ME, responsável pelo 
fornecimento de materiais esportivos para o Projeto de aulas de 
Muay Thai, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 174/21 – Processo nº. 
305/21. Homologado em: 09/09/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 072/2021 – Processo nº. 362/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa LUMIAR 
HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, 
no valor total de R$ 30.291,75 (trinta mil, duzentos e noventa e 
um reais e setenta e cinco centavos),objetivando a prestação de 
serviços de locação de aparelho BIPAP, com fulcro no artigo 24 
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
16 de setembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário 
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 163/21 – Processo nº. 288/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Global: R$ 45.300,00 (Quarenta e cinco mil e trezentos reais)
Detentora: DAKFILM COMERCIAL LTDA
Valor Global: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Detentora: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Valor Global: R$ 13.500,00 (Trezentos e quinhentos reais)
Detentora: MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA ME
Valor Global: R$ 385.300,00 (Trezentos e oitenta e cinco mil e tre-
zentos reais)
Detentora: VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉ-
DICO E ODONTO LTDA EPP
Valor Global: R$ 104.000,00 (Cento e quatro mil reais)
Detentora: CURAMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Valor Global: R$ 134.050,00 (Cento e trinta e quatro mil e cinquenta reais)
Detentora: DECIO CAMARGO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS LTDA EPP
Valor Global: R$ 33.200,00 (Trinta e três mil e duzentos reais)
Detentora: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP
Valor Global: R$ 9.750,00 (Nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 
descartável para a Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 08/09/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 072/2021 – Processo nº. 362/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA
Objeto: Contratação de empresa responsável pela prestação de 
serviços de locação de aparelho BIPAP, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 30.291,75 (trinta mil, duzentos e noventa e um 

reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 16/09/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 174/21 – Processo nº. 305/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO MARQUES ALVES ME
Objeto: Aquisição de materiais esportivos para o Projeto de aulas de 
Muay Thai, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes
Valor Global: R$ 4.799,88 (Quatro mil, setecentos e noventa e nove 
reais e oitenta e oito centavos)
Data da Assinatura da Contrato: 09/09/2.021

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 083/19 – PROCESSO N° 195/19 (Contrato n° 
245/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e empresa SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP, 
objetivando a implantação de solução para gerenciamento, pro-
cessamento e arrecadação de multas por infração de trânsito, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 14 de setembro 
de 2.022, no valor global de R$ 38.400,00 (Trinta e oito mil e qua-
trocentos reais). Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento, Obras e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2021 – PROCESSO N° 
268/2021 (Contrato n° 162/2021)
Considerando um lapso deste departamento de licitações ao ela-
borar o Contrato;
Considerando Comunicação Interna n° 635363, enviada pela Se-
cretaria Municipal da Saúde, verificamos a necessidade de ade-
quação na CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato n°162/2021, por-
tanto os atos praticados por este setor deverão ser rerratificados e 
assinados pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 79.800,00 (setenta e 
nove mil e oitocentos reais), sendo o valor de R$ 100,00 (cem) 
reais por consulta;
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ 59.850,00 (cinquenta e 
nove mil, oitocentos e cinquenta reais), sendo o valor de R$ 75,00 
(setenta e cinco) reais por consulta;
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2021 – PROCESSO Nº. 187/2021, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para 
execução de recuperação asfáltica na Rua Joselyr de Moura Bas-
tos, Jardim Paineiras, Avaré/SP, conforme preceitua o “caput” do 
artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 09/09/2.021. Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância 
Turística de Avaré.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS Nº. 002/2021 – PROCESSO Nº. 291/2021, objeti-
vando a Contratação de empresa especializada para licenciamen-
to de barreamento do piscinão, estruturação do Lago Mário Emílio 
Bannwart, localizado no Bairro Brabância em Avaré, a jusante do 
Lago Berta Bannwart entre a Rua Oswaldo Brito Benedetti, tendo 
uma área total de 13,086.90 sendo sua matrícula nº 62.611 com ex-
tensão de 176 metros, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da 
Lei 8.666/93. Revogado em: 14/09/2.021. Judésio Borges – Secre-
tário Municipal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMUNICADO

A Secretaria Municipal de Cultura, vem informar aos artistas da Es-
tância Turística de Avaré que tenham interesse em participar do Cha-
mamento Publico com Edital de premiação de atividades artísticas 
culturais, relacionadas a Lei Aldir Blanc, deve se cadastrar no site da 
prefeitura https://www.avare.sp.gov.br, no link de cadastro dos artistas 
avareenses, é importante ressaltar que os artistas que já realizaram 
seu cadastro verificar se o mesmo está devidamente preenchido com 
todas as informações, e não sendo necessário um novo cadastro, 
pois a Secretaria Municipal de Cultura se utilizará dessas informações 
como avaliação e requisitos para participação do edital de premiação 
de atividades artísticas culturais da Lei Aldir Blanc.
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Começa na segunda-fei-
ra, 20, a aplicação da dose 
adicional contra a Covid-19 
em idosos de 80 a 84 anos. 

É preciso que o intervalo 
entre a segunda dose e o re-
forço seja de 6 meses, alerta a 
Secretaria Municipal de Saúde.  

Imunossuprimidos tam-
bém recebem a dose adicio-
nal nessa etapa que segue 
até 26 de setembro (confira 
a tabela). O intervalo nesse 
caso é de 28 dias. 

Excepcionalmente na se-

Imunossuprimidos e idosos a partir 
de 80 anos recebem dose adicional
Etapa começa na segunda-feira, 20, com imunização das 8 às 17 horas sem intervalo

gunda, 20, o atendimento ao 
público vai das 8 às 17 horas, 
sem interrupção durante o 
horário de almoço.

É preciso apresentar CPF, 
Cartão SUS, comprovante de 
residência e Cartão Verde. 

Locais de vacinação
A imunização contra a Co-

vid-19 acontece de segunda 
a sexta-feira nos seguintes 
locais e horários:

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

Drive-thru no Parque Fer-
nando Cruz Pimentel (Ema-
pa) das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas. Em caso de chuva, 
o serviço será temporaria-
mente transferido para o 
Centro de Saúde I (Rua Acre, 
nº 1281);

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

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

A Secretaria Municipal 
da Saúde registrou pouca 
procura pela vacina contra a 
Covid-19 durante o sábado, 
11, e o feriado municipal de 

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Vacinação contra a Covid tem baixa 
adesão no sábado e feriado municipal  
Expectativa da Saúde era ampliar número de vacinados

quarta-feira, 15 de setembro. 
Apenas 521 doses foram 

aplicadas durante o aniver-
sário da cidade. Já no dia 11 
foram computadas 1062 do-

ses, outro número bem abai-
xo do esperado. 

A pasta demonstrou pre-
ocupação diante da baixa 
adesão.

A expetativa era ampliar 
os números relacionados à 
primeira, segunda e dose 
adicional, além de atingir o 
público já apto que ainda 

não iniciou a imunização. 
De acordo com a Saúde, 

Avaré somava 3337 faltosos 
até quinta-feira, 16 de se-
tembro. 


