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MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS 
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

21 DE JUNHO DE 2021

MOÇÃO DE APLAUSOS
Hidalgo André de Freitas e outros

-Para que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta MOÇÃO DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Associação Paulista de Imprensa Re-
gional de Avaré-SP que formalizou no último dia 15, quarta-feira, a primeira 
reunião de constituição do projeto “FORÇA-TAREFA”, que ocorreu nas de-
pendências da Faculdade Eduvale. Respeitando as orientações dos proto-
colos de segurança, o evento recepcionou 37 convidados entre membros da 
API e requisitados.

INDICAÇÕES
Roberto Araujo- Vice Presidente

-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de 
uma ACADEMIA AO AR LIVRE em cada bairro da cidade, visando oferecer 
um local adequado para a prática de atividades físicas e lazer, aos morado-
res daquele bairro.
-para que denomine Praça ou Logradouro Público com o nome do saudoso 
Senhor JOSÉ ANTONIO BEPE, falecido no dia 25/02/2021.
-para que através do Departamento competente, providencie a instalação de 
uma ACADEMIA AO AR LIVRE no Bairro São Rogério II, visando oferecer 
um local adequado para a prática de atividades físicas e lazer, aos morado-
res daquele bairro.

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que realize vistoria em todas as árvores 
existentes na praças, passeios públicos e locais diversos de nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Gilberto Fil-
gueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número 230, para que realize limpe-
za e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação do leito 
carroçável da Avenida Espanha.
-por meio do setor competente, para que realizem estudos no sentido de 
instalar um bicicletário em Praças e em diversos locais do Município.
-por meio do setor competente, para que providencie Uniforme de Proteção 
para os funcionários e Equipamentos de Proteção Individual aos funcionários 
do Cemitério Municipal de nossa cidade.  Considerando que, essa vereadora 
esteve no Cemitério no dia 16/06/2021 e encontrou os funcionários despro-
tegidos para receber dois mortos por COVID-19. Os EPIs são equipamentos 
obrigatórios e principalmente no momento que vivemos da Pandemia o Ór-
gão Público tem como obrigação garantir total segurança aos funcionários.
-por meio do setor competente, para que seja definido um percentual mínimo 
de participação de mulheres, em conformidade com o princípio de paridade 
de gênero, nos Conselhos gestores Municipais.  Considerando que, nos últi-
mos anos, percebemos o crescimento do número de mulheres que ocupam 
espaços essenciais do cenário político nacional, mas infelizmente presen-
ciamos também uma série de discriminações que dificultam a ocupação de 
cargos de liderança por mulheres, seja no mercado de trabalho ou na esfera 
política.
-por meio do setor competente, para que realizem semanalmente desinfec-
ção nos pontos vulneráveis de nossa cidade de maior concentração de pes-
soas como:  •Pronto socorro, •Santa Casa de Misericórdia de Avaré, •Postos 
de Saúde, •Posto de Saúde da Rua Acre, •Rodoviárias, •Cemitério, •Banhei-
ros Públicos, ´ •Área Comercial, •Bancos, •Escola, etc.
-por meio do setor competente, para que providencie EPIs – Equipamen-
tos de Proteção Individual para os funcionários que trabalham na limpeza 
de nossas ruas. Considerando que, essa vereadora passou por um local 
e verificou que os mesmos estavam trabalhando sem proteção nenhuma e 
detectou à falta dos EPIs em um momento que estamos sendo ameaçados 
com a COVID-19. Solicito que seja entregue em caráter de urgência os Equi-
pamentos de Proteção Individual, aos funcionários da limpeza pública de 
guias e sarjetas que trabalham na rua e estão mais vulneráveis a COVID-19.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de ins-
tituir o Programa Parceiros da Educação em nossa cidade. Considerando 
que, permite que a sociedade civil, por meio de empresas, associações ou 
mesmo pessoas físicas colaborem com a melhoria da Educação do Municí-
pio, mediante doações, promoção de palestras ou cursos, além da realiza-
ção de obras e serviços de manutenção, conservação, adequação e melho-
ria de baixa complexidade, em especial neste contexto de Pandemia.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter urgência 
cascalhos para que seja colocado nas ruas próximas ao Condomínio Porto 
Miramar/Parque Industrial Jurumirim.
-por meio do setor competente, para que providencie a retirada dos lixos e 
entulhos acumulados na Praça Japonesa na Avenida Major Rangel. Consi-
derando que, essa vereadora foi procurada por munícipes que reclamaram 
da falta de limpeza na referida Praça e que providências sejam tomadas em 
relação ao descaso com o local.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido de ins-
talar um redutor de velocidade/lombada na Rua Carlos Cavini/Bairro Vila 
Operária.
-por meio do setor competente, para que providencie remoção de lixo acu-
mulado na Rua Constantino Palezi/Bairro Plimec ao lado do número 181.

-por meio do setor competente, para que em conformidade com a legislação 
vigente notifique o proprietário do terreno localizado na Rua da Colina/Bairro 
Colina Verde ao lado do número 500, para que realize limpeza e manutenção 
do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza em todo Bairro Vila 
Martins.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente seja procedida visitação e análise na Avenida Joselyr Moura Bastos 
visando redução dos espaços entre o canteiro central da citada avenida a fim 
de coibir a passagem de caminhões permitindo só de automóveis.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que através do setor com-
petente seja providenciada com urgência a limpeza de uma  “ boca de lobo” na 
Rua Farias Ramos de Abreu altura do número 21 no bairro Água Branca ll que 
encontra-se entupida pelo acúmulo de detritos e empossando água no local.

Jairo Alves de Azevedo
- peço para que através da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, analise 
a possibilidade de fazer a manutenção da pavimentação da Av. Donguinha 
Mercadante defronte a CEAGESP. Devido os caminhões que fazem o car-
regamento e/ou descarregamento de cereais na empresa citada acima, o 
asfalto das margens da avenida encontra-se todo deteriorado. Os munícipes 
estão reivindicando a este vereador providências sobre o local.
-ao COMUTRAN (CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) localizado na 
Av. Major Rangel n° 1.234, sala 6, 2° andar, Centro. Solicito novamente atra-
vés deste, para que seja analisada a possibilidade de fazer a instalação de 
um redutor de velocidade (lombada) na Rua Emilio Figueiredo, defronte ao 
número 15. Nesta rua há extrema necessidade de uma lombada, pois já 
houve vários acidentes e nada foi feito. Os moradores e comerciantes reivin-
dicam a este vereador providências sobre o local.
-ao COMUTRAN (CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) localizado na 
Av. Major Rangel n° 1.234, sala 6, 2° andar, Centro. Solicito através deste 
para que seja analisada a possibilidade de fazer a instalação de um redutor 
de velocidade (lombada) na Rua Luiz Carlos Montebugholli Chaim. Nessa 
rua há extrema necessidade de uma lombada, pois já houve vários acidentes 
e nada foi feito. Os moradores e comerciantes reivindicam a este vereador 
providências sobre o local.
-peço para que através da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, anali-
se a possibilidade de fazer a manutenção adequada na Av. João Silvestre 
no Distrito Industrial, pois esta difícil a entrada de veículos e caminhões no 
bairro. Os empresários e colaboradores das empresas estão reivindicando a 
este vereador providências sobre o local.

Leonardo Pires Rípoli
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Jo-
selyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao Comutran, 
após um estudo técnico, a viabilidade da instalação de lombadas e/ou re-
dutores de velocidade, além de placas de sinalização na Avenida Brasília, 
altura do n° 200, Vila Jardim. Estive presente no local, conversei com mo-
radores, e constatei que veículos transitam em alta velocidade, elevando o 
risco de acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao Comutran, após 
um estudo técnico, a viabilidade da instalação de lombadas e/ou redutores 
de velocidade, além de placas de sinalização no Bairro Chácara Elisa, nas 
seguintes ruas: - Professora Danusia - Wilson M. Antonangelo  - Maria Ma-
chado Nibi . Estive presente no local, onde constatei que veículos transitam 
em alta velocidade nas referidas ruas, elevando o risco de acidentes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao Comutran, após 
um estudo técnico, a viabilidade da instalação de lombadas e/ou redutores 
de velocidade, além de placas de sinalização na Avenida Celso Ferreira da 
Silva, sentido bairro centro. Em contato com empresários locais, nos passa-
ram que veículos descem em alta velocidade, elevando o risco de acidentes, 
existindo ainda a prática de "rachas" no referido trecho.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr 
Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto ao setor responsável, 
após um estudo técnico, a pavimentação asfáltica dos seguintes trechos:  - 
Av Santos Dumont - Av Paranapanema. São grandes avenidas, que ligam 
vários bairros de nossa cidade, mas ainda se encontram com pavimento em 
lajotas, em péssimas condições em alguns pontos. Tal melhoria é funda-
mental, melhorando o fluxo de veículos nas avenidas, além de revitalizar os 
locais, com novas pinturas de faixas, e sinalização de placas.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor LUIZ CARLOS RIBEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ERISSON CAETANO LOBO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora SUELI DE FÁTIMA MEDAGLIA FRANCO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor SERGIO RICARDO DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor DIRCEU MARTINS DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor EDWARDES HONORATO PADREDI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ABIGAIL DE LOURDES DOS SANTOS CAMPOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DA SILVA KLOSOWSKI.
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora MARIA TEREZA BESSA FELÍCIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ROSA MENCK.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES 
ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e à Sabesp pela doação de 1600 
cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade de Avaré. Os donativos 
serão revertidos para famílias em situação de vulnerabilidade mediante ava-
liação técnica, conforme informação do órgão.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao 
53º Batalhão da Policia Militar de Avaré e à Vigilância Sanitária do Municí-
pio, pela realização do excelente trabalho que vêm realizando em relação às 
aglomerações e desobediência ao toque de recolher do Decreto Municipal.
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao 
ilustrador avareense Flávio de Oliveira que junto com a Secretaria Municipal 
de Cultura lançará uma cartilha educativa sobre os pontos Turísticos e even-
tos Culturais da Estância Turística de Avaré. A Cartilha estará disponível em 
formato para plataformas digitais e posteriormente em impressão, do qual 
será uma ótima ferramenta para sensibilização dos avareenses e conheci-
mentos dos turistas.
-que seja oficiado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Judésio Bor-
ges, para que estude a possibilidade da criação da distribuição de sacolinhas 
plásticas em parceria com a iniciativa privada para as pessoas que frequen-
tam o Horto Municipal, para recolhimento dos dejetos de seus animais de 
estimação.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
para que, através do setor competente, estude a possibilidade de mapea-
mento das ruas do cemitério municipal com números bem como a colocação 
de um mapa na entrada do mesmo, com a localização dessas ruas nume-
radas a fim de auxiliar as famílias na identificação e localização de seus 
jazigos.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor ALEX SANDRO JERÔNIMO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ALICE CASULINO FERREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora APARECIDA EVA PANAZIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Senhora ANTONIA GENEROSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senhor GERONIMO ALVES DE SOUZA.

Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria Muni-
cipal da Educação, para que esclareça a esta Casa de Leis sobre o afasta-
mento da professora/diretora da Escola Municipal Fausto Santos Rodrigues/
Bairro Paraíso. Solicito que nos informe qual o motivo do afastamento da 
Diretora Professora Claudia Cristina Rodrigues Maratta da Escola Municipal 
Fausto dos Santos Rodrigues/Bairro Paraíso.  Solicito cópia do Processo Ad-
ministrativo da referida professora para análise.  Solicito cópia das imagens 
da câmera de segurança da escola dos dias 14, 15 e 16 de maio de 2021, 
para análise.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe 
a esta Casa de Leis sobre o Campeonato de rédeas:  Qual o benefício que 
trouxe para nossa cidade o Evento Campeonato de Rédeas que foi realizado 
no Parque de Exposição Fernando Cruz Pimentel em nossa cidade durante 
a semana?  Considerando que, nossa cidade vive um momento difícil com 
muitos óbitos em razão da Pandemia, falta de leitos, etc, para atender a 
demanda e o Evento não foi bem aceito pelos munícipes.  Em relação ao 
Secretário Municipal de Turismo, estar prestando serviço particular no evento 
do Campeonato de rédeas no Parque de Exposições EMAPA, procede?  Foi 
autorizado pelo Senhor Prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre o referido 
evento?  Solicito Alvará de Funcionamento do evento ocorrido na cidade da 
Estância Turística de Avaré, durante a semana de 14 a 18 de junho.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Conselho Munici-
pal da Educação, para que informe a esta Casa de Leis sobre o afastamento 
da diretora da Escola Municipal Fausto dos Santos Rodrigues:  O Conselho 
Municipal da Educação tomou conhecimento do afastamento da Professora 
Claudia Cristina Rodrigues Maratta, diretora da Escola Municipal Fausto dos 
Santos Rodrigues/Bairro Paraíso?  Que providência o Conselho Municipal de 
Educação tomou em relação o afastamento da diretora?  O Conselho Muni-
cipal de Educação solicitou o Processo Administrativo que envolve denúncia 
da diretora Claudia Cristina Rodrigues Maratta, para conhecimento, consulta, 
análise, mediação, fiscalização e todas as providências cabíveis para que 
não ocorra erros, injustiças e desacertos na Área Educacional.  Em anexo, 
segue relato dos professores da Escola:  Considerando que, o Conselho 
Municipal de Educação exerce papel de articulador e mediador das deman-
das educacionais junto aos gestores municipais e desempenham funções 
normativas, consultivas, mobilizadora e fiscalizadora.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, para que realize limpeza no Córrego que pas-
sa pela Avenida Major Rangel ao lado da Cozinha Prática Danan, que está 
muito sujo com acúmulo de sedimentos e vasta vegetação nas margens do 
rio.  Quais providências serão tomadas em relação ao assoreamento do rio?  
Considerando que, é o processo em que cursos d’água são afetados pelo 

cúmulo de sedimentos, o que ocasiona excesso de material sobre o leito 
e dificulta a navegabilidade acumulando detritos, lixos, etc.  Considerando 
que, para combater o assoreamento, a melhor medida é trabalhar na sua 
prevenção, contendo os processos erosivos em áreas situadas próximas ás 
drenagens, além de impor barreiras para que os sedimentos não se acumu-
lem rapidamente sobre elas. O cultivo e a preservação de matas ciliares são 
as medidas mais recomendadas, pois barram a entrada de objetos sedimen-
tares nos rios e conservam o solo das margens, evitando erosões fluviais.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que nos in-
forme sobre o Recadastramento de jazigos:
Qual a razão do Decreto Municipal nº 6310, publicado em 24 de maio, fixar 
apenas um prazo de 90 (noventa) dias que termina em 24 de agosto, sendo 
esse um prazo muito pequeno para os concessionários providenciarem sua 
documentação?  Considerando que, em alguns casos os herdeiros já não 
residem em Avaré e estão apreensivos, em razão da data final determina-
da pelo decreto, sendo que muitos não estão encontrando a documentação 
para fazer o recadastramento.  Em tempo de Pandemia, aonde os avareen-
ses não podem sair de suas residências, esse decreto causou polêmica nas 
redes sociais, e ainda nos primeiros dias de recadastramento houve muita 
reclamação em razão da aglomeração e do frio que muitos tiveram que es-
perar para pegar a senha.  Solicito que, seja estudado a possibilidade da am-
pliação da data final para recadastramento, a pedido de um grande número 
de munícipes que não residem na cidade.  Os concessionários em que seus 
jazigos estão bem cuidados, não há possibilidade pra aumentar o prazo de 
recadastramento?  Qual a razão da na notificação dos túmulos abandona-
dos, como prazo suficiente para que os concessionários se manifestassem?  
Ou, já forma notificados os concessionários dos túmulos abandonados?

Carlos Wagner Januário Garcia
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado a EMPRESA RUMO LOGÍSTICA, concessio-
nária responsável pela administração da malha ferroviária paulista que corta 
o nosso município solicitando a prorrogação do prazo para 180 dias referente 
a desocupação da área pertencente a está Empresa que atualmente encon-
tra-se ocupada por várias famílias que se instalaram indevidamente na faixa 
de domínio da citada ferrovia ás margens da SP 245.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais,  que seja oficiado o Sr Prefeito Municipal Joselyr Benedito da 
Costa Silvestre para que o mesmo informe a está Casa de Leis acerca da 
Lei Complementar nº 249/19 que institui a Operação Delegada para os inte-
grantes das Polícias Militar e Civil no nosso município esclarecendo o motivo 
de ainda ter entrado em atividade tal Operação, sendo que nessa época de 
Pandemia seria de extrema utilidade para que os policiais fossem empe-
nhados na fiscalização e apoio aos fiscais da Vigilância Sanitária nas ope-
rações de combate ás aglomerações de pessoas principalmente aos finais 
de semana.

Hidalgo André de Freitas
-para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre, Prefeito Municipal e também a Vigilância Sanitária instalada no Mu-
nicípio, tendo em vista os questionamentos realizados por esse Vereador a 
responsável pela Vigilância Sanitária Municipal na reunião realizada pela API 
– Associação Paulista de Imprensa nas dependências da Faculdade Eduva-
le, quanto a autorização da Realização do Evento ANCR, possa ENCAMI-
NHAR com URGÊNCIA a essa Casa de Leis, todo procedimento liberatório, 
autorizativo expedido por esse órgão, ressaltando que na citada reunião, foi 
informado pela responsável que haviam autorizado a realização do evento 
devido ao cumprimento de exigências feitas pelo órgão.
-Para que seja oficiado o Gerente de Divisão de Avaré da SABESP, Sr. Jorge 
Narciso de Matos para que ENCAMINHE a essa Casa de Leis, INFORMA-
ÇÕES em relação aos problemas que os moradores do Bairro Barra Grande 
vem enfrentando quanto ao serviço prestado pela SABESP

Jairo Alves de Azevedo
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Sil-
vestre e a CCR SP-VIAS, concessionária responsável pela rodovia SP-255. 
Solicito novamente através deste, para que analise a possibilidade de fazer 
a mudança de uma placa localizada as margens da rodovia no km 246+500 
metros, pois está dificultando a visibilidade dos motoristas que fazem a tra-
vessia da rodovia e do acostamento para à pista de rolamento, pois ali não 
tem visibilidade necessária para que haja segurança para os motoristas. 
Peço que nos dê um parecer sobre o assunto.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito Costa Silves-
tre e a SABESP, localizada na Rua Anacleto Pires, 1.655, Vila Três Marias, 
para que providencie o conserto de um bueiro em condições inadequadas 
de vazamento, localizado na Rua Alicio Ferrari esquina com a Rua Estrada 
Ponte Alta, no Bairro Vila Esperança. O bueiro encontra-se com vazamento 
contínuo de esgoto pela rua causando insatisfação dos munícipes e, além 
disso, expondo os mesmos ao mau cheiro. Peço ao órgão competente que 
faça a execução do serviço o mais rápido possível, os munícipes aguardam 
por providências.

Leonardo Pires Rípoli
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades 
regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, que informe a esta casa de leis o seguinte esclarecimento:  - Quais 
providências estão sendo tomadas quanto as crianças e jovens que ficam 
vendendo doces nos semáforos de Avaré?  Recebemos diversas denún-
cias e fotos de munícipes, em vários pontos da cidade, indignados com tal 
situação.  REQUEIRO ainda, que seja encaminhada cópia ao Conselho 
Tutelar de Avaré.

Luiz Cláudio da Costa
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regi-
mentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré Estado de São Paulo, JOSELYR BENEDI-
TO COSTA SILVESTRE, solicitando-lhe que providencie o envio a esta Casa de 
Leis, de informações sobre a possibilidade de implantação de uma unidade do 
restaurante popular “Bom Prato”, Programa do Governo do Estado de São Pau-
lo, que oferece refeições a custo acessível. Excelentíssimo Senhor Presidente, 
O Programa “Bom Prato”, criado em dezembro de 2000, como política pública 
de assistência social, tem como objetivo alcançar famílias carentes, trabalha-
dores que se encontram em situação de desemprego, idosos e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Considerado o maior programa de segurança 
alimentar do país, a rede de restaurantes “Bom Prato” serve refeições de alta 
qualidade, saudáveis, ricas em nutrientes e a preços acessíveis à população de 
baixa renda, o que possibilita que uma grande parte da população tenha acesso 
a uma refeição digna. A crise econômica, gerada pela pandemia, deixou inú-
meras pessoas desassistidas financeiramente em nossa cidade, seja por terem 
perdido seus empregos, seja por terem sua fonte de renda reduzida drastica-
mente, fazendo com que as mesmas necessitem de um apoio, ainda que, para 
fazerem suas refeições diárias. Cientes, portanto, dos excelentes resultados 
sociais obtidos nas cidades e regiões onde foram implantados os restaurantes 
populares, justifica-se o presente requerimento. Nesse sentido, oportunamente, 
questionamos: 1. O Executivo Municipal tem interesse na abertura de uma uni-
dade do restaurante “Bom Prato” em nosso um Município? 2. Em caso positivo, 
o interesse já foi manifestado ao frente ao Governo do Estado? 3. Qual 
o posicionamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social – SEMADS, em relação ao referido Programa? 4. O Município teria 
condições financeiras em participar deste Programa, em parceria com alguma 
organização da sociedade civil? 5.A Administração já chegou a divulgar entre 
as organizações da sociedade civil o interesse em firma parceira para implan-
tação do Programa “Bom Prato”? 6.Alguma organização da sociedade civil já 
manifestou interesse em gerir o programa no Município? Todavia, solicitamos, 
ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senho-
res: RONALDO ADÃO GUARDIANO – Secretário Municipal de Administração; 
ADRIANA MOREIRA GOMES – Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social – SEMADS.

Maria Isabel Dadario
-Que seja oficiado a UniFSP - Centro Universitário Sudoeste Paulista, para que seja 
feita uma parceria no sentido de fornecer uma quantidade de castrações por mês, 
para as pessoas que trabalham com a proteção de animais e que tem contato direto 
com famílias, cujos animais necessitam de castração. JUSTIFICATIVA: O abandono 
que já era grande, com a pandemia aumentou, surgindo com isso uma nova realida-
de e a necessidade de ajuda para continuarmos esse árduo trabalho.

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 21/06/2021, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
Projeto de Lei nº 125/2021 
Autoria: Mesa Diretora 
Dispõe sobre o atendimento médico-pediátrico no período noturno 
na Estância Turística de Avaré e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 126/2021
Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná e outros 
Dispõe sobre a denominação do Horto Florestal Municipal da Es-
tância Turística de Avaré e dá outras providências (Neto Guazzelli) 
(c/ SUBSTITUTIVO).

Projeto de Lei nº 127/2021
Autoria: Verª Ana Paula Tibúrcio de Godoy
    Institui a Campanha "Acolha a Vida" de prevenção e combate ao 
suicídio e automutilação de crianças, adolescentes e jovens.

Projeto de Lei nº 128/2021
Autoria: Ver. Carlos Wagner Januário Garcia 
Dispõe sobre a alteração da Ementa e do caput do Art. 1º da Lei nº 
2504/21 do Município de Avaré e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 129/2021
Autoria: Verª. Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comerciali-
zam serviços e produtos para animais exporem, em local visível ao pú-
blico, informações sobre ser crime praticar maus tratos, ferir ou mutilar 
animais domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Projeto de Lei nº 130/2021
Autoria: Verª. Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados assegurar dis-
ponibilização gratuita de cadeira de rodas.

Projeto de Lei nº 131/2021
Autoria: Prefeito Municipal 
Autoriza a concessão de bem imóvel, e dá outras providências (p/ 
empresa CLEIA DALVA PEREIRA BALERA EIRELLI EPP)
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

Ata n°159/2021
Aos 13 dias do mês de Maio do ano de 2021, às 09h 15 minutos, inicia-se a 
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência. Estavam presentes através plataforma online, Josana Souza Carlos, 
Zartarcy Zanluchi, Priscila Amicci, Eli Fernando Pimenta, João Neto Baptista, 
Vilma Zanluchi, Paulo Henrique, André Luis Mattos, Juliana Pascon, Hilton 
Charles Matos Pedro, Aline Hirata, Caroline Anunciato Pinheiro, Luis Hen-
rique Silva, Gilherme Anunciato, Rosana Campos. A reunião foi aberta pela 
Presidente Zartarcy e a seguir a leitura da ata da reunião anterior pela Se-
cretária Priscila Amicci que foi aprovada por todos. A Sra. Zartarcy iniciou a 
reunião pedindo para que o conselheiro Paulo explicasse a situação que foi 
exposta a ela ,quanto a reclamação de uma mãe sobre a falta de sala de 
recursos nas Instituições de ensino particular ,infelizmente    o conselheiro 
não conseguiu expor por problemas de conexão. A Presidente também pe-
diu a devolutiva do conselheiro Eli, sobre as atividades para pessoas com 
deficiência intelectual no curso de eventos, a coordenadora do curso se 
habilitou para passar atividades artesanais, e outra professora que trabalha 
com alunos especiais também se ofereceu para criação de atividades. Sra. 
Zartarcy pediu para que a conselheira e tradutora intérprete em Libras nos 
contasse como fora seu primeiro mês no CPAEE. Caroline Anunciato disse 
ser maravilhoso, ela e o Dr. Luis Henrique viram juntos toda a necessidade 

do município e receberam apoio e muitas conquistas ,caminhando para um 
futuro melhor. Caroline agradeceu a SMDPD e a Sra. Josana responsável 
Técnica e Administrativa da SMDPD e também ao Dr. Luis Henrique gestor 
do CPAEE. A Presidente do conselho pontuou que foi deveras uma grande 
conquista. Foi pedido pela Presidente, para o conselheiro representante da 
Instituição Padre Emílio Immos, esclarecimentos sobre a denúncia contra 
a Instituição. O conselheiro disse que órgãos competentes estão cuidando 
para que seja esclarecido o que saiu nos jornais,e que a Instituição continua 
com seus afazeres ressaltando que quem está a frente tem respeito e grande 
carinho pela Instituição. A Presidente voltou a pedir a colaboração de todos 
para participarem. Nada mais havendo a tratar,  reunião foi encerrada às 10 
horas e 33 minutos e a ata foi lavrada por mim, Priscila Amicci na qualidade 
de Secretária que será lida e assinada por todos os presentes acima nomi-
nados e referenciados.
 

Zartarcy Zanluchi
 Presidente do CMDPD

Priscila Amicci 
Secretária

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 871 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1211 /21 de 
21/06/2021
Interessado: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE RÉDEAS
CPF/CNPJ: 60.004.835/0001-41 
Endereço: Avenida Rota dos Imigrantes, 495 Centro Holambra/SP

02. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 517 de 19/06/2021, protocolo/processo nº 1228/21 de 
21/06/2021
Interessado: SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
CPF/CNPJ: 50.809.078/0001-20
Endereço: Avenida Pinheiro Machado, 704 Avaré/SP

02. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 491 de 21/01/2021, protocolo/processo nº 192/21 de 
27/01/2021
Interessado: RODOLFO RODRIGO MARINHO
CPF/CNPJ: 32.448.942/0001-23
Endereço: Rua Félix Fagundes, 240 Avaré/SP

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 MUNICIPAL DE AVARÉ

Foram encaminhados via A.R. os Autos de Infração abaixo relacio-
nados, por incorrerem em infração sanitária considerada de risco à 
saúde por participar de aglomeração e desobediência ao Decreto 
Municipal em vigor.

01. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 787 de 19/06/2021
Interessado: CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
RG: 53379270
Endereço: Rua Antonio Quintiliano Teixeira, 68 Barra Grande Avaré / SP

02. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 786 de 19/06/2021
Interessado: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
RG: 7553445
Endereço: Rua Salvador Firace, 49  Barra Grande Avaré / SP

03. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 785 de 19/06/2021
Interessado: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS SILVA
RG: 4862828
Endereço: Rua Salvador Firace, 49 Barra Grande  Avaré / SP
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 784 de 19/06/2021
Interessado: JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
RG: 4382187
Endereço: Rua Salvador Firace, 49 Barra Grande Avaré / SP

05. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 783 de 19/06/2021
Interessado: LEANDRO ALVES DOS SANTOS
RG: 3576107
Endereço: Rua Salvador Firace, 49 Barra Grande Avaré / SP

06. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 782 de 19/06/2021
Interessado: DOGIVALDO DOS REIS SANTOS
RG: 52039310
Endereço: Rua Salvador Firace, 49 Barra Grande Avaré / SP

07. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 781 de 19/06/2021
Interessado: SARA BEATRIZ DE OLIVEIRA
RG: 41686766
Endereço: Rua Sebastião Camilo Lelis, 260 Barra Grande Avaré / SP

08. AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 780 de 19/06/2021
Interessado: ELIAS GOMES
RG: 4583329
Endereço: Rua Salvador Firace, 01 Barra Grande Avaré / SP

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

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

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

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
READAPTAÇÃO FUNCIONAL 

De acordo com a Lei Municipal nº 2.145 de 10 de outubro de 2017, 
ficam os membros da Comissão Permanente de Readaptação 
Funcional, reorganizados através de Decreto Municipal nº  5.911, 
de 27 de julho de 2020, C O N V O C A D O S a participarem da 
Reunião da Comissão Permanente de Readaptação Funcional que 
será realizada no dia 30/06/2021 às 14h00, nas dependências da 
Secretaria Municipal da Saúde, situada na Avenida Prefeito Misael 
Eufrásio Leal, nº 999 – Centro – Estância Turística de Avaré, opor-
tunidade em que serão discutidos sobre os seguintes Processos de 
Readaptação Funcional:

010/2019
011/2019
012/2019
014/2019
030/2019
033/2019
034/2019
036/2019
037/2019
040/2019

041/2019
045/2019
046/2019
048/2019
049/2019
051/2019
052/2019
063/2019
022/2021

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

A Comissão Permanente de Readaptação Funcional

NOTIFICAÇÃO Nº 014/2021         

Estância Turística de Avaré, 24 de Junho de 2021.
Considerando as informações noticiadas da Garagem Municipal, 
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, con-
forme Ci 625934/2021/Garagem.
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
Servidor notificado  SANDRO CARLOS GONÇALVES

Atenciosamente,

RONALDO ADÃO GUARDIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Despacho final – Indeferimento/autorização de 
acumulação de empregos públicos
PROCESSO/EXPEDIENTE 100/2021

Edital de Convocação :024/2021 – publicação 05/03/2021
Interessado : SUELEN BRESIO DA SILVA
 
Considerando análise dos documentos juntados ao processo/ex-
pediente 100/2021, 
Considerando  que a convocada possui outro vínculo junto a Pre-
feitura de Paranapanema;
Considerando o art. 37, CF/88 transcritos abaixo:
XVI- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ex-
ceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saú-
de, com profissões regulamentadas;
XVII- a proibição de acumular estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público; 
 Considerando Parecer jurídico encaminhado pela CI 613097/2021, 
do qual o nobre Procurador opina pelo indeferimento da acumula-
ção dos empregos públicos,
Indefiro a acumulação da função temporária de Técnico em En-
fermagem do qual foi convocada para contratação por prazo de-
terminado
Publique-se.
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2021.

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração
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SAÚDE

Número representa 
mais de 15 mil 
pessoas; expectativa 
é imunizar 36.384 
pessoas em Avaré

A Secretaria Municipal da Saú-
de vacinou 15.762 pessoas con-
tra a gripe. O número representa 
40,2% do público-alvo. A expecta-
tiva é imunizar 36.384 pessoas em 
Avaré. 

A primeira etapa da Campanha 
de Vacinação de Contra a Influenza 
englobou idosos acima de 60 anos, 
profissionais da Saúde e da Educa-
ção. 

Já a fase atual imuniza porta-
dores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições 
clínicas especiais, pessoas com 
deficiência permanente, forças de 
segurança e salvamento e forças 
armadas, caminhoneiros, traba-
lhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso, trabalhadores 
portuários, funcionários do siste-
ma prisional, adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas e popu-
lação privada de liberdade.

Locais
A imunização contra a gripe acon-

tece de segunda a sexta-feira nos se-
guintes locais:

Unidades de Saúde Santa Elizabe-
th, Ipiranga e Duílio Gambini das 8 às 
11 horas;

Posto Brabância das 13 às 16 horas.
A vacina contra a gripe é oferecida 

Vacinação contra a gripe 
atinge 40% do público-alvo

ainda às segundas, quartas e sextas-
-feiras na unidade do Mário Emílio 
Bannwart das 8 às 11 horas.

Crianças de 6 meses a menores de 
6 anos são vacinadas exclusivamente 
durante a semana nas salas de vacina 
das unidades Bonsucesso, Bairro Alto 
e Flávio Celso Negrão. O atendimen-
to ao público é 8 às 11 e das 13 às 15 
horas.

Recomendações
No caso das profissões relaciona-

das é necessário apresentar compro-
vante de renda ou documento que 
comprove a função.

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

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

 
Balanço

O balanço divulgado pela Secre-
taria Municipal da Saúde traz dados 
registrados até 19 de junho. Os imu-
nizados estão distribuídos de acordo 
com os seguintes grupos: 

Idosos: 7.356 
Crianças: 3.744 
Trabalhador da saúde: 1.742 
Comorbidades: 816 
Privados de liberdade: 675 
Trabalhador da educação: 642 
Gestante: 479 
Funcionários do sistema prisional: 136 
Puérperas: 97 
Caminhoneiros: 35 
Forças da segurança e salvamento: 20 
Forças armadas: 14 
Trabalhadores de transporte coletivo: 6
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

É importante fazer 
pré-cadastro no site 
vacinaja.sp.gov.br 
para agilizar 
atendimento e 
evitar filas

 
Pessoas de 43 a 49 anos sem comor-
bidades recebem a vacina contra a 
Covid-19 até terça-feira, 29. A etapa 
teve início no último dia 23.  

É preciso apresentar CPF, documen-
to com foto, cartão SUS e comprovan-
te de residência para a vacinação. 

Para evitar filas e facilitar o atendi-
mento é importante fazer o pré-ca-
dastro no site vacinaja.sp.gov.br.

Vacinação de pessoas de 
43 a 49 anos segue até terça, 29

Já a imunização de pessoas de 40 
a 42 anos sem comorbidades come-
ça no próximo dia 30. 

Locais de vacinação
A vacinação acontece de segunda 

a sexta-feira nos seguintes locais e 
horários:

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

Drive-thru no Parque Fernando 
Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas. Em caso de chu-
va, o serviço será temporariamente 
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;

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

Saúde alerta que 
imunização 
completa é 
necessária para 
proteção efetiva 
contra o coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde 
comunica que 505 pessoas não com-
parecem para tomar a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19. “A situ-
ação prejudica o combate à pande-

Mais de 500 pessoas não compareceram para 
tomar a segunda dose contra a Covid-19

mia”, ressalta a pasta. 
De acordo com o último ba-

lanço , 417 munícipes não volta-
ram para completar a imunização 
referente à Coronavac. Outras 88 
pessoas não retornaram para a 
último dose do imunizante Astra-
Zeneca.  

“A vacinação é uma estratégia 
coletiva de combate à pandemia. 
Faça sua parte: compareça para re-
ceber a segunda dose. Só assim é 
possível ter proteção efetiva contra 
o coronavírus”, reitera a Secretaria 
Municipal da Saúde. 
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SOCIAL

Doação é opcional e 
não tem vinculação com 
recebimento da vacina 
contra a Covid-19

Iniciativa que une saúde e ação so-
cial, a Campanha Vacina Solidária está 
recolhendo alimentos durante a vaci-
nação contra a Covid-19 em Avaré.  

A doação é opcional e não tem 
qualquer vinculação com o recebi-
mento da dose. Para participar, basta 
doar alimentos não perecíveis como 
arroz, feijão, macarrão, óleo e leite 
em pó, entre outros gêneros básicos.

A realização é do Fundo Social de 
Solidariedade e da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento 

Campanha Vacina Solidária recolhe 
alimentos para quem mais precisa

Social (Semads), que vão utilizar crité-
rios técnicos para reverter os produ-
tos para quem realmente necessita.

Sem aglomeração
Para evitar aglomeração, a doação 

deve ser feita exclusivamente no dia 
e na hora em que a vacinação estiver 
programada. Confira os locais abaixo:

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

Drive-thru no Parque Fernando 
Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas. Em caso de chu-
va, o serviço será temporariamente 
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;

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

Pessoas elencadas para receber a 
vacina contra a Covid-19 através do 
Programa Estadual de Vacinação e do 
Ministério da Saúde devem receber 
o imunizante que é disponibilizado 
naquele momento pelo serviço de 
saúde. 

O alerta é da Secretaria Municipal 
da Saúde. A pasta ressalta que não é 
possível atender a prescrições/enca-
minhamentos que elegem o tipo de 
vacina a ser utilizada, exceto em caso 
de contraindicações.

“Enquanto você fica escolhendo 
a marca da vacina, o vírus pode es-
colher você. Vacine-se já!”, ressalta a 
Saúde. 

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

“Enquanto você escolhe a vacina, o vírus 
pode escolher você”, alerta a Saúde

Segurança
Todas as vacinas atualmente 

utilizadas no Brasil foram autoriza-
das pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). 

Isso significa que os produtos 
cumprem os padrões de seguran-
ça e eficácia exigidos pelo órgão 
regulamentador e não há motivos 
para deixar de se imunizar em fun-
ção do fabricante. 

“Além de colocar a própria vida 
em risco, essa atitude equivocada 
prejudica a estratégia coletiva de 
combate ao coronavírus, adiando 
ainda mais o fim da pandemia”, es-
clarece a pasta.  

Deixar de se vacinar contra a Covid-19 em função 
do fabricante é colocar a própria vida em risco
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CULTURA

Além de títulos com 
descontos, edição 
contou com 
apresentações 
culturais  

A Secretaria Municipal de Cultu-
ra comemorou o resultado da Feira 
Popular do Livro realizada na primei-
ra quinzena de junho no Largo São 
João. 

Cerca de 2 mil títulos estiveram à 
disposição do público, com descon-
tos que variavam de 50 a 80% no pre-
ço da capa.

“O evento, que seguiu todos os 

Secretaria comemora sucesso 
da Feira Popular do Livro 

protocolos sanitários da Vigilância 
Sanitária, reuniu as principais editoras 
do país e contribuiu para a populari-
zação do livro ao garantir à comuni-
dade um maior contato com a litera-
tura”, salienta a Cultura. 

Programação cultural 
A edição contou ainda com apre-

sentações culturais de músicos e po-
etas, entre outros artistas, nos finais 
de semana. 

O evento também abriu espaço 
para escritores de Avaré. O cordelis-
ta Maurício de Barros e o cartunista 
Flávio Oliveira, ambos referência em 
seus respectivos gêneros, expuseram 
suas obras e trocaram ideia com o 
público durante a edição.

Está em processo de finalização o curta-
-metragem “Tour virtual pelo acervo da artis-
ta plástica Djanira da Motta e Silva”. A infor-
mação é da Secretaria Municipal de Cultura. 

O trabalho celebra a memória da artista 
avareense reconhecida internacionalmente 
cuja morte completou 42 anos no último 
dia 31 de maio. 

A história da artista será contada com o 
apoio do Memorial Djanira, mantido pela 
pasta. Além de uma mostra permanente 
com desenhos, óleos, serigrafias e xilogra-
vuras da artista plástica, o acervo conta 

Cultura vai lançar curta-metragem que 
homenageia pintora Djanira

com peças e utensílios do ateliê da cé-
lebre avareense, além de documentos 
pessoais, livros e instrumentos musicais. 

O vídeo é produzido pelo músico Vi-
tinho Manuel Rodrigues e contará com 
interpretação em Língua Brasileira de Si-
nais (Libras). 

“O curta-metragem será divulgado em 
diversas plataformas online. É uma das 
maneiras que a Secretaria Municipal de 
Cultura encontrou para inovar e continuar 
fazendo trabalhos que fomentem a cultura 
em meio à pandemia”, ressalta a pasta.   

Trabalho em processo de finalização trará trajetória 
da artista avareense reconhecida internacionalmente  
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LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS

REPETIÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021 – 
PROCESSO Nº. 214/2021

Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de médicos da especialidade de neuropediatria, conforme edital.
Data de Encerramento: 28 de julho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 28 de julho de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 25 de junho de 2.021 – Olga Mitiko Hata – 
Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações.

REPETIÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2021 – 
PROCESSO Nº. 187/2021

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, má-
quinas, equipamentos e mão-de-obra para execução de recuperação 
asfáltica na Rua Joselyr de Moura Bastos, Jardim Paineiras, Avaré/SP.
Data de Encerramento: 29 de julho de 2021 às 09:30 horas, Dep. 
Licitação.
Data de abertura: 29 de julho de 2021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 25 de junho de 2.021 – Olga Mitiko 
Hata – Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de 
Licitações.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 145/21 – PROCESSO Nº. 248/21
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medica-
mentos destinados ao atendimento de pacientes com processos 
administrativos com pareceres favoráveis da CASE
Recebimento das Propostas: 28 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 08 de julho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de julho de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de julho de 2.021 às 
10h30min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de junho de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/21 – PROCESSO Nº. 269/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar (carro maca) para 
uso no Pronto Socorro
Recebimento das Propostas: 28 de junho de 2.021 das 08 horas 
até 08 de julho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 08 de julho de 2.021 às 09 horas
Início da Sessão de Disputa de Lances: 08 de julho de 2.021 às 
15 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de junho de 2.021 – Silvana 
Maria Melício Salvador – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 153/21 – PROCESSO Nº. 270/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP ou MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de colchões, cober-
tores e jogos de lençol para atender as necessidades da Defesa Civil
Recebimento das Propostas: 02 de julho de 2.021 das 08 horas até 
14 de julho de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 14 de julho de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 14 de julho de 2.021 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 24 de junho de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 – PROCESSO Nº 255/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para locação de tendas.
Data de Encerramento: 14 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de julho de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 – PROCESSO Nº 256/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS

Objeto: Registro de Preços para locação de banheiros químicos.
Data de Encerramento: 15 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 15 de julho de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 – PROCESSO Nº 261/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra para execução de construção de 
calçada para passeio público e acessibilidade, além de rampas e 
muro de arrimo na Rua Higino Rotelli, no acesso à Avenida João 
Vitor de Maria, Bairro Vila Martins III.
Data de Encerramento: 19 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de julho de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 25 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 – PRO-
CESSO Nº 227/2021

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de teatro.
Data de Encerramento: 16 de julho de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de julho de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Chamamento Público nº. 004/21 – Processo nº. 189/21

Fica ADJUDICADO o Chamamento Público 004/21 à empresa 
IGAS – INSTITUTO DE GESTÃO AVANÇADA EM SAÚDE LTDA 
para o Credenciamento de empresa para prestação de serviços de 
consultas médicas na área de otorrinolaringologia – 200 consultas 
por mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21, no valor total de 
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 24 de junho de 2.021 – Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Concorrência Pública nº. 010/2021 – Processo nº. 207/2021
Fica ADJUDICADA a Concorrência Pública 010/2021 à empresa 
SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, para o 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-o-
bra para execução de recuperação asfáltica (recapeamento) em 
diversas ruas da Vila Esperança, no valor total de R$ 337.776,96 
(trezentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e 
noventa e seis centavos). Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 
23 de junho de 2.021 – Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal 
de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

Pregão Presencial nº. 030/2021 – Processo nº. 206/2021
Fica ADJUDICADO o Pregão Presencial 030/2021 à empresa SELTOM 
COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP, referente ao registro de Preços para 
eventual aquisição futura de recarga de gás P13 e P45 para a SEMADS e 
equipamentos, no valor global de R$ 34.380,00 (trinta e quatro mil, trezen-
tos e oitenta reais).  Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de junho 
de 2.021 – Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº. 004/21 – Processo nº. 189/21

Fica HOMOLOGADO o Chamamento Público 004/21 à empresa 
IGAS – INSTITUTO DE GESTÃO AVANÇADA EM SAÚDE LTDA 
para o Credenciamento de empresa para prestação de serviços de 
consultas médicas na área de otorrinolaringologia – 200 consultas por 
mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 24 de junho de 2.021 – Roslindo Wilson Machado – 
Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 010/2021 – Processo nº. 207/2021

Fica HOMOLOGADA a Concorrência Pública 010/2021 à empre-
sa SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, para 
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-
-obra para execução de recuperação asfáltica (recapeamento) em 
diversas ruas da Vila Esperança. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 23 de junho de 2.021 – Alexandre Leal Nigro – Secretário 
Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 PRI-
MER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 
ME, responsável pelo fornecimento de eletrodo para desfibrilador 
DEA ZOLL para o SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 119/21 
– Processo nº. 215/21. Homologado em: 15/06/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 030/2021 – Processo nº. 206/2021

Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 030/2021 à empresa 
SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP, referente ao registro 
de Preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P13 e 
P45 para a SEMADS e equipamentos. Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré, 25 de junho de 2.021 – Adriana Moreira Gomes 
– Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 
Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 050/2021 – Processo nº. 251/2021

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à ELBER INDÚSTRIA 
DE REFRIGERAÇÃO LTDA, no valor total de R$ 12.500,00 
(doze mil, quinhentos reais), objetivando a contratação emer-
gencial de empresa especializada para fornecimento de 
câmaras de vacina desenvolvidas especificamente para a 
guarda científica de vacinas/insulina em geral para atender a 
demanda da Farmácia Administrativa da Secretaria Municipal 
da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 
2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 052/21 – Processo nº. 258/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à P. R COMÉRCIO E MA-
NUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, com valor total de 
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), objetivando a contratação de 
empresa especializada para a instalação de plataforma elevatória 
para cadeirante em veículo ambulância, para atender o mandado 
judicial n° 1072.36.2019.8.26.0073., com fulcro no artigo 24 da Lei 
Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 
de junho de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Munici-
pal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 054/21 – Processo nº. 259/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à COMERCIAL SAN-
TANA SOLUÇÕES LTDA, com valor total de R$ 30.360,00 
(Trinta mil e trezentos e sessenta reais), objetivando a aqui-
sição de seringas de gasometria para uso no Pronto Socorro, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.021. Ros-
lindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da 
Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 055/21 – Processo nº. 260/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à COMERCIAL SANTANA 
SOLUÇÕES LTDA, com valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil 
e oitocentos reais), objetivando a aquisição emergencial de Biombo 
Hospitalar Triplo para uso na sala de atendimento dos casos de 
COVID-19, de pacientes de macas e poltronas no Pronto Socorro, 
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.021. Roslindo Wilson 
Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística 
de Avaré.

Dispensa nº. 056/2021 – Processo nº. 266/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à VITOR MANUEL RODRI-
GUES 19575995880, no valor total de R$ 6.400,00 (seis mil, qua-
trocentos reais), objetivando a contratação de empresa especiali-
zada para criação e desenvolvimento do Projeto e um vídeo com 
curta metragem “Tour virtual ao acervo da artista plástica Djanira 
da Motta e Silva”, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de junho de 2.021. 
Isabel Cristina Cardoso – Secretária Municipal de Cultura da Es-
tância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2021 – Processo nº. 232/2021
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à MEDTRONIC 
COMERCIAL LTDA, no valor global de R$ 3.018,00 (três mil, 
dezoito reais), objetivando a contratação de empresa espe-
cializada responsável pelo fornecimento de insumo para bom-
ba de insulina para atender paciente de Mandado Judicial, 
com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2.021. Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância 
Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO

Modalidade: Chamamento Público nº. 004/21 – Processo nº. 
189/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: IGAS – INSTITUTO DE GESTÃO AVANÇADA EM 
SAÚDE LTDA
Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviços 
de consultas médicas na área de otorrinolaringologia – 200 consul-
tas por mês, com base na Lei Municipal n° 2.435/21
Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/06/2.021
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EXTRATO DE CONTRATO DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 010/2021 – Processo nº. 207/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento 
de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execu-
ção de recuperação asfáltica (recapeamento) em diversas ruas da 
Vila Esperança
Valor: R$ 337.776,96 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e 
setenta e seis reais e noventa e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/06/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 050/2021 – Processo nº. 251/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para for-
necimento de câmaras de vacina desenvolvidas especificamente para 
a guarda científica de vacinas/insulina em geral para atender a de-
manda da Farmácia Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 12.500,00 (doze mil, quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 052/21 – Processo nº. 258/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: P. R COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
ESPECIAIS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a instalação 
de plataforma elevatória para cadeirante em veículo ambulância, 
para atender o Mandado Judicial, conforme solicitação da Secreta-
ria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 054/21 – Processo nº. 259/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA
Objeto: Aquisição de 4.000 seringas de gasometria para uso no Pronto 
Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 30.360,00 (Trinta mil e trezentos e sessenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 055/21 – Processo nº. 260/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA
Objeto: Aquisição emergencial de Biombo Hospitalar Triplo para 
uso na sala de atendimento dos casos de COVID-19, de pacientes 
de macas e poltronas no Pronto Socorro, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 056/2021 – Processo nº. 266/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VITOR MANUEL RODRIGUES 19575995880
Objeto: Contratação de empresa especializada para criação e de-
senvolvimento do Projeto e um vídeo com curta metragem “Tour 
virtual ao acervo da artista Plástica Djanira da Motta e Silva”
Valor Global: R$ 6.400,00 (seis mil, quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/06/2.021

EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2021 – Processo nº. 232/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada responsável pelo 
fornecimento de insumo para bomba de insulina para atender pa-
ciente de Mandado Judicial
Valor Global: R$ 3.018,00 (três mil, dezoito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/06/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 119/21 – Processo nº. 215/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PRIMER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA-
LARES EIRELI ME
Objeto: Aquisição de eletrodo para desfibrilador DEA ZOLL para o 
SAMU, conforme pela Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 12.932,50 (Doze mil, novecentos e trinta e dois 
reais e cinquenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 030/2021 – Processo nº. 
206/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de recar-
ga de gás P13 e P45 para a SEMADS e equipamentos
Valor: R$ 34.380,00 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2.021

TERMO DE ADITIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2020 – PROCESSO Nº 
317/2020 (Contrato n°192/2020), fica aditado o valor total de R$ 
271.203,87 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e três reais e 
oitenta e sete centavos) com a empresa CONSTRUTORA REO-
BOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, o que cor-
responde a aproximadamente 44,02% (quarenta e quatro vírgula 
dois por cento) do total do contrato, cujo objeto é o fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução 
da conclusão da reforma da EMEB Profª Maria Theresa de Oliveira 
Picalho - “Dondoca” - Rua Santos Dumont, n° 1.910 – Brabância/
Avaré. Assinatura do Termo de Aditivo: 17/06/2.021.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o Contrato n° 136/2020 
do CHAMAMENTO PÚBLICO n° 005/2020 – PROCESSO n° 
231/2020, que objetiva o credenciamento de empresa para pres-
tação de serviços de 200 (duzentas) consultas de pediatria/mês, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura 
do Termo de Rescisão: 14/06/2.021.

Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o Contrato n° 055/21 do 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/21 – PROCESSO N°024/21, 
que objetiva o credenciamento de consultas médicas nas áreas 
de cardiologia – 50 consultas/mês; neurologia – 33 consultas/mês; 
pediatria – 100 consultas/mês e psiquiatria – 100 consultas/mês, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura 
do Termo de Rescisão-17/06/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 – PROCESSO Nº. 164/2021, 
objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços e fornecimento de licenças de uso de programas de 
informática (Sistemas Integrados), abrangendo conversão de da-
dos, implantação, treinamento e capacitação, conforme preceitua 
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 21/06/2.021. 
Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração 
da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE SUPRESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2020 – PROCESSO Nº 
317/2020 (Contrato n° 192/2020) fica suprimido o valor de R$ 
18.836,84 (dezoito mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e 
quatro centavos) com a empresa CONSTRUTORA REOBOTE 
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, o que equivale a 
aproximadamente 3,058% (três vírgula zero cinquenta e oito por 
cento) do total do contrato, cujo objeto é o fornecimento de mate-
riais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da 
conclusão da reforma daEMEB Profª Maria Theresa de Oliveira 
Picalho - “Dondoca” - Rua Santos Dumont, n° 1.910 – Brabância/
Avaré. Assinatura do Termo de Supressão: 17/06/2021.
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SUSTENTABILIDADE

Projeto da Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente é 
desenvolvido há 
cinco anos

A Estância Turística de Avaré, por 
meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, definiu há cinco anos a 
sua primeira Nascente Modelo, que 
faz parte da microbacia hidrográfica 
do Ribeirão Lajeado. 

Principal manancial do município, 
o patrimônio natural é de grande im-
portância para a captação de água e 
abastecimento da cidade. 

Nascente Modelo é um aflora-
mento do lençol freático que dá ori-
gem a uma fonte de água. O espaço 
é utilizado para a conscientização e a 
educação ambiental.  

Desde então, as ações de moni-

Nascente Modelo de Avaré passa por 
processo de restauração florestal 

toramento, visitação, recuperação e 
proteção são coordenadas pela Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente 
com o auxílio dos moradores da re-
gião.  

O trabalho segue as diretrizes 
do Programa Município VerdeAzul 
(PMVA), iniciativa estadual que tem 
o objetivo de auxiliar as prefeituras 
paulistas na execução de políticas 
públicas estratégicas para o desen-
volvimento sustentável. 

Área protegida 
Localizada na Rua 1 do Loteamen-

to Vereda do Sol, a Nascente Mode-
lo encontra-se atualmente cercada e 
em processo de restauração florestal. 

O acesso é pela Estrada Municipal 
Avr 010, próxima ao Horto Florestal. 
Há uma placa indicando que o local 
está sob proteção. 

Não é permitido nadar, pescar ou 
entrar na área sem autorização. “A 
proteção dos mananciais é extrema-

mente importante. Toda a população 
pode ajudar na proteção do local”, 

salienta a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

Capacitação é gratuita; 
é preciso ter no mínimo 
16 anos e ter concluído 
o Ensino Fundamental

O SENAI Botucatu está com inscri-
ções abertas para os cursos presen-
ciais de Assistente de Recursos Hu-
manos e Auxiliar de Almoxarife. 

A capacitação é gratuita. Com iní-
cio em 5 de julho, as aulas serão mi-
nistradas em Avaré. São 4 horas diá-
rias, totalizando 160 horas. 

OPORTUNIDADE 

Senai oferece cursos de Assistente de 
Recursos Humanos e Auxiliar de Almoxarife

A atividade é uma parceria com 
a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré, por meio da Secretaria de In-
dústria e Comércio. 

Inscrições 
É preciso ter no mínimo 16 anos e 

ter concluído o Ensino Fundamental. 
A inscrição é feita na Casa do Cida-
dão (Rua Bahia, nº 1580).

O interessado deve apresentar có-
pia do RG, CPF, comprovante de resi-
dência e comprovante de escolarida-
de. Outras informações pelo telefone 
(14) 3732-1923. 
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MEIO AMBIENTE 

Conheça os requi-
sitos para solicitar o 
benefício

Imóveis sustentáveis podem ob-
ter desconto de até 15% no Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU).

É o que prevê o Programa IPTU 
Verde. Para ser considerada susten-
tável, a habitação deve ter sistema 
de captação e reúso de água, aque-
cimento hidráulico, elétrico ou solar, 
calçadas verdes e construções ou 
ampliações feitas com material sus-
tentável, além de coleta seletiva.

O interessado em obter o benefí-
cio tributário deve protocolar o pedi-
do com justificativa até o dia 30 de 
setembro na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

Imóveis sustentáveis garantem 
até 15% de desconto no IPTU

Atividade online 
acontece nos dias 28, 29, 
30 de junho e 5, 6 e 8 de 
julho, das 19 às 21 horas 

Mulheres empreendedoras de Avaré po-
dem se inscrever no Sebrae Delas, programa 
criado para fortalecer o empreendedorismo 
feminino com foco no autoconhecimento, 
no aumento da competitividade dos negó-
cios e na ampliação da rede de contatos.  

Gratuita, a capacitação online acontece 
nos dias 28, 29, 30 de junho e 5, 6 e 8 de 

OPORTUNIDADE 

Sebrae Delas oferece capacitação gratuita 
para mulheres empreendedoras 

O requerimento deve conter os 
dispositivos sustentáveis implan-
tados na edificação e documentos 
comprobatórios. O usuário também 
precisa estar em dia com as obriga-
ções tributárias municipais.

O pedido é acompanhado de có-
pia do cadastro imobiliário no muni-
cípio, cópia de certidão negativa de 
débitos municipais, cópia do CPF e 
RG ou procuração quando for o caso.

A pasta é a responsável pela emis-
são do parecer conclusivo sobre a 
concessão ou não do beneficio. A 
renovação do pedido deve ser feita 
anualmente.

Serviço 
A Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente fica no Horto Florestal (Rua 
Pernambuco, s/n). Outras informa-
ções pelo telefone (14) 3732-1225.

julho, das 19 às 21 horas. 
O curso vai abordar os temas “Inteligên-

cia emocional”, “Proteja o caixa da empre-
sa + crédito certo”, “Inovação nas vendas”, 
“Planejamento trabalhista”, “Negociação” e 
“Liderança feminina”. 

Inscrições 
As inscrições podem ser feitas pelo link 

http://bit.ly/sebraedelaspj-junho ou pelo 
(14) 9 8204-0377 (WhatsApp). 

 A iniciativa é uma parceria entre o Se-
brae, Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Avaré (Acia). 


