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LEGISLATIVO

tes do anexo I do edital, que estará disponível na Sede do Poder
Legislativo, sito à Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP, no
horário das 08h00min, às 17h00min e também poderá ser acessado através do link: camaraavare.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

AUTORIZAÇÃO

CONVITE
A Câmara de Vereadores convida os senhores vereadores, prefeitos, secretários municipais, imprensa, representantes de classes,
servidores do SAMU Regional, integrantes da AMVAPA e munícipes em geral, a participarem da Audiência Pública em que serão
discutidos os ditames do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência de Avaré e Região.
Data: 15/10/2021 Horário: 10h
Local: Plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida
Gilberto
Filgueiras, n.º 1631 - Alto da Colina - Avaré-SP - CEP: 18706-240.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão
Ordinária de 04/10/2021, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução,
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”
Projeto de Lei nº 168/2021
Autoria: Vereadora Maria Isabel Dadário
Dispõe sobre a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino Municipal da temática "Educação em Direitos dos Animais" de forma
transversal na grade curricular e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 169/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivos da Lei Municipal
nº 315, de 23 de maio de 1995, para os fins que especifica e dá
outras providências.
Projeto de Lei nº 170/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré para o exercício de 2022 (ORÇAMENTO).
Projeto de Lei nº 171/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá providências. (R$ 489.163,18 - Secretaria Municipal
da Educação).

EXTRATO DE EDITAL
Processo nº 17/2021 - Pregão Presencial nº 06/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/10/2021, às 9h30min.
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço Global, visando a aquisição
de 01 (um) tapete com filamento de vinil entrelaçado, costado
sólido não espumado também em vinil, conforme itens constan-

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, autoriza a abertura de DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de empresa para fornecimento, sob forma de comodato, de máquina automática de café
e outras bebidas quentes solúveis à base de chocolate e leite e de
seus respectivos insumos, com serviço de abastecimento, a ser
instalada na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no valor de R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa e seis
reais), sendo R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) por mês), pelo
período de 12 (doze) meses
As despesas com a presente licitação serão empenhadas
através
da
seguinte
dotação
orçamentária:
01.01.02.01.122.7005.2258.3.3.90.39.12-13.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2021.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 06/2021 – Processo
09/2021, para a empresa GUAZZELLI & GUERRA LTDA ME, com
CNPJ sob nº 00.125.905/0001-98, localizada na Rua Rio Grande
do Sul, nº 1274, Loja 7, Centro, Avaré/SP, CEP 18.705-010, visando a contratação de empresa para fornecimento, sob forma de comodato, de máquina automática de café e outras bebidas quentes
solúveis à base de chocolate e leite e de seus respectivos insumos,
com serviço de abastecimento, a ser instalada na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fulcro no artigo 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Valor da contratação: de R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais), sendo R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) por
mês), pelo período de 12 (doze) meses.
As despesas decorrentes da presente serão empenhadas através
da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02.01.122.7005.22583.3.90.39.12-13
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 01 de outubro de 2021.
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 19/2021
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: GUAZZELLI & GUERRA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, sob forma de
comodato, de máquina automática de café e outras bebidas quentes solúveis à base de chocolate e leite e de seus respectivos insumos, com serviço de abastecimento, a ser instalada na Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor estimado: de R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa
e seis reais), sendo R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) por mês).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Referente: Processo 09/2021 – Dispensa 06/2021
Data da assinatura: 01/10/2021
FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM
04 DE OUTUBRO DE 2021
INDICAÇÕES

Adalgisa Lopes Ward
- por meio do setor competente, para que estudem a possibilidade
de Implantar Academia ao Ar Livre nas áreas verdes dos bairros.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
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ção do leito carroçável da Avenida Espanha.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na
Avenida Gilberto Filgueiras/Bairro Alto da Colina ao lado do número
1414, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção de
lixos diariamente em todas as ruas do Bairro Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que verifiquem as goteiras
existentes no Prédio do CAISMA – Centro Integrado de Atenção
à Saúde, que atende o CAPS II e Fisioterapia. Considerando que,
nos dias de chuva forte o CAISMA tem uma goteira que afeta o
trabalho dos profissionais e os pacientes ficam prejudicados.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de
reativar a Base Militar no Bairro Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que realize avivamento na
pintura de solo da faixa PARE em várias esquinas de nossa cidade, para garantir à segurança dos munícipes. Considerando que,
o trânsito de nossa cidade está muito difícil, idosos, portadores de
necessidades especiais e crianças demoram muito para atravessar
à rua e podem sofrer algum tipo de acidente.
-por meio do setor competente, para que providencie instalação de
placa indicativa no Centro Integrado de Atenção à Saúde da Mulher, da Fisioterapia e do Centro de Atenção Psicossocial localizado
na Rua Capitão Vieira Pinto s/n – Vila Três Marias. Considerando
que, os munícipes poderão chegar ao local mencionado tanto pela
Rua Dona Carmem Faria ou pela Rua Três Marias.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido
de implantar o Programa de Prevenção de Saúde Escolar na Rede
Municipal de Ensino. Considerando que, a Escola é um espaço de
Formação e Educação do Ser Humano nem todos os aspectos, é o
local ideal para ajudar na melhoria dos hábitos de Saúde.
-por meio do setor competente, para que realize recapeamento asfáltico em todas as vias públicas de nossa cidade.
- por meio do setor competente, notifique as Concessionárias de
telefonia, internet, TV a cabo para retirar os fios caídos sobre o
passeio público da Rua Anacleto Pires confluência com a Rua Alagoas/Centro. Considerando que, pessoas que precisam utilizar à
calçada e estão sem acessibilidade e correm o risco de acidente
em razão dos fios espalhados na vias públicas.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção
dos entulhos depositados indevidamente no passeio público da
Rua Bela Vista/Bairro Três Marias em frente ao número 675.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação de toda a extensão do leito carroçável da Rua Deolinda de A.
Correa/Bairro Distrito Industrial. Justificativa – Essa vereadora foi
procurada por munícipes que reclamaram da dificuldade que os
veículos estão tendo a entrarem na referida via e solicitam manutenção para que todos possam trafegar pelo local sem prejuízos.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na
Rua Mariana da Silva Garcia/Bairro Jardim Paulista em frente ao
número 166, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com
a legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado
na Rua Pernambuco/Bairro Centro ao lado do número 1236 (Loja
Chá de Bebê, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
Justifica-se a propositura, pois os terrenos devem estar sempre limpos para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos e
principalmente o mosquito Aedes Aegypti, pois estamos falando da
Saúde de todos.
-por meio do setor competente, para que providencie a remoção
de entulhos depositados indevidamente no passeio público da Rua
Tenente Apiaí/Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na
Rua Tenente João Dias/Bairro Alto ao lado do número 1201, para
que realize limpeza e manutenção do mesmo. Justifica-se a propositura, pois os terrenos devem estar sempre limpos para evitar a
proliferação de insetos e animais peçonhentos e principalmente o
mosquito Aedes Aegypti, pois estamos falando da Saúde de todos.
Jairo Alves de Azevedo
- peço novamente para que através do DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) seja analisada a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade (LOMBADA) na Av.
Emílio Figueiredo defronte ao número 15. No local há necessidade também de pintura (DÊ A PREFERÊNCIA), essa sinalização é
primordial, pois no local citado acima já houve vários acidentes,
pois está muito perigoso sem sinalização devida e sem um redutor
de velocidade; a avenida acaba em uma rotatória e os motoristas
trafegam em alta velocidade, peço que o órgão citado acima res-

ponda a este vereador. Os moradores e comerciantes reivindicam
providências sobre o local.
Leonardo Pires Ripoli
- INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto
ao setor competente, reforce a segurança da feira livre da Avenida
Paranapanema, aos Domingos.
Fomos procurados por feirantes, que nos relataram furtos e falta de
segurança no local. Encaminhamos uma solicitação ao Batalhão da
Polícia Militar, e contamos também com o apoio da Guarda Municipal.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que junto
ao setor competente realize a manutenção do parquinho infantil, localizado na rua Jacy Francisco de Jesus Silva, no Condomínio Vale
do Sol, Bairro Vila Jardim. Não sendo possível a manutenção, que
seja realizada a troca dos brinquedos, visando o lazer das crianças
que residem próximo ao referido local.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, junto ao
setor responsável, a construção/instalação de uma área de lazer,
com parquinho infantil, na praça Geraldo Quartucci, na Vila Operária. Em visita ao local e contato com moradores, relataram que
no referido local não existe nenhum tipo de lazer para as crianças
que ali residem.
Luiz Cláudio da Costa
-INDICO nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que designe o setor competente da Municipalidade para que realize “URGENTE” a confecção de FAIXA DE PEDESTRES na RUA SÃO
PAULO ESQUINA COM A AVENIDA MAJOR RANGEL, perfazendo
nos quatro cantos do local pretendido, visando a travessia da via
com segurança para os pedestres.
Magno Greguer
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade
juntamente com a empresa responsável pela zona azul, a autorização para que idosos e deficientes possam estacionarem em
qualquer lugar no estacionamento rotativo sem precisar efetuar o
pagamento do mesmo. Desde que os idosos e deficientes tenham
suas carteiras de identificação emitidas pelos órgãos responsáveis.
Justifica-se a propositura, vários relatos de idosos e deficientes que
não conseguem vagas reservadas para estacionar, por não ter o
número suficiente de vagas. Cientifique-se o Sr. Antonio Luiz Ianni,
rua Espírito Santo, 212 Vila Martins.

REQUERIMENTOS

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Sr. NELSON
RODRIGUES DE SOUZA, e a todos os membros da ASSOCIAÇÃO AVARÉ DE ANTIGOMOBILISMO “AAVANT” pela comemoração dos 20 anos de antigomobilismo avareense em comemoração
aos 160 anos de Avaré, a realização do 1º Encontro de Veículos
amigos de Avaré, no dia 26 de setembro do corrente ano.
Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor MARCIO RODRIGO RAFAEL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora VILMA AGUDO FILETO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARILEIA APARECIDA DE MORAIS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor ANTONIO DE SOUZA BONACORDI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora DIVA OLIVEIRA BERNA.
Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária
-que seja oficiado a senhora secretária municipal da educação para
que encaminhe para esta casa relatório da verba recebida através
da Cota Salário -Educação de janeiro de 2021 até a presente data.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Comandante do 53º Batalhão de
Policia Militar, para que o mesmo, determine policiamento mais intensivo no Bairro Água Branca I, visto que, vários munícipes relataram furtos que vem acontecendo durante o dia em residências que
ficam vazias por se ausentarem devido horário de trabalho.
Adalgisa Lopes Ward
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e

Secretaria Municipal da Saúde, para que nos informe sobre o Plano
Nacional de Expansão da Testagem para o Novo Coronavírus.
Considerando que, que o Governo Federal está trabalhando em todo
Brasil, para que possamos voltar a circular com segurança. Por isso,
está intensificando o Plano Nacional de Expansão da Testagem para
o Novo Coronavírus e o Governo de São Paulo já recebeu os testes e
todos os Postos de Saúde da Capital já tem os testes.
-que seja consignado VOTOS DE APALUSOS E PARABENIZAÇÕES à Equipe GUARDIÃO, que realizou uma doação de três mil
luvas descartáveis ao Lar São Vicente de Paulo, numa Campanha
realizada em parceria com a OAB de Avaré.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e
Secretaria Municipal da Saúde, para que esclareça a esta Casa de
Leis, sobre o SAMU: Procede a informação de que Avaré deixará
de fazer parte do SAMU REGIONAL e estaria relacionada à suspensão de R$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, determinada pelo
Ministério da Saúde? A Prefeitura deixou de cumprir os requisitos
do Ministério da Saúde? Isso procede? Qual o motivo? O Ministério
da Saúde encontrou inconsistência no Relatório Descritivo Analítico referente ao período de setembro de 2019 a janeiro de 2020,
conforme descrito no Parecer Técnico nº 97/2021, da Coordenação
Geral de Urgência? Considerando a importância do SAMU em nossa cidade, faremos de tudo para que o SAMU continue com seu
trabalho de Excelência, defendendo os funcionários e os pacientes
que precisam do trabalho digno e humano que os profissionais que
exercem no seu dia a dia um atendimento ímpar.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de
Leis, sobre as Terras de São José.
Quais ações estão sendo estudadas para melhorias do Bairro Terras de São José? No sentido de informar se existe algum Planejamento para pavimentar todas as vias do Bairro Terras de São
José? Considerando que, a pavimentação é uma obra de grande
importância e necessidade para os moradores do bairro, que esperam ansiosamente esse grande benefício para o local. Considerando que, em visita ao bairro os moradores solicitaram: “Nosso
bairro é extremamente carente de estrutura, não tem uma Escola,
uma Creche. Nossos filhos, não tem uma praça para brincar nas
horas de lazer. Constantemente ficamos sem água e a iluminação
é precária.” Justifica-se a propositura, os moradores estão indignados, pois foi promessa de campanha que as necessidades básicas
seriam concluídas e até a presente data tudo continua do mesmo
jeito. Cientifique-se a Sra. Selma na Rua Armando Silveira/Bairro
Terras de São José nº 235- CEP 18704-574.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
por meio do setor competente, para que informe a esta Casa de
Leis sobre: Quais as campanhas que já foram realizadas em nossa
cidade quanto à Violência contra Mulher em tempos de Pandemia?
Quais as atividades no ano de 2020 e 2021 até a presente data no
Centro de Atenção Integral de Saúde da Mulher e nos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social, referente à Lei nº
2181 sobre Violência contra Mulher de 27 de fevereiro de 2018?
Qual o número de mulheres que sofreram agressão física e psicológica durante a Pandemia e receberam assistência médica e
psicológica em nossa cidade?
Carlos Wagner Januário Garcia
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o Sr Prefeito Municipal
Joselyr Benedito Silvestre propondo que o mesmo agende uma
Audiência Pública na Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré com os Prefeitos dos municípios integrantes da AMVAPA a
fim de discutir a atual situação do SAMU – Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência Regional Vale do Jurumirim em razão do recente pedido de desligamento do município de Avaré do Programa do
Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema.
Jairo Alves de Azevedo
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhora EDILEUSA DE LIMA JORGE, ocorrido
em Avaré, no dia 24 de setembro do corrente, fato esse que causou
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que
se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui
radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família enlutada, através de seu esposo Sr. Marcio Alexandre
Justino e seus filhos Luana, Jonata, Tais e Euller e demais parentes,
à Rua Milton Silva, nº 191 – Bairro: “Camargo”, transmitindo-lhes ao
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo
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pelo infausto e doloroso acontecimento.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito
Costa Silvestre, COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito),
DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito) e a (Secretaria
de Obras e Serviços). Peço para que analise a possibilidade de
executar um corte no canteiro central da Av. Donguinha Mercadante no bairro Jardim Paineiras. As empresas localizadas ali (MASTER AGRO E LAJES AVELINO) encontram-se em uma situação
constrangedora para realizar carga e descarga, pois os caminhões
não conseguem realizar as manobras para adentrarem nas empresas citadas acima, na maioria das vezes os caminhões tem que subir no canteiro de forma irregular para que seja realizada a descarga. Peço para que os órgãos competentes citados acima, visitem
o local e analise esta situação nos dando uma solução adequada
sobre o assunto, tendo em vista que este vereador já encaminhou
vários requerimentos sobre o assunto conforme segue: 1148/2019,
1295/2019, 349/2020, 485/2020, 369/2021, 817/2021, 891/2021 e
em nenhum deles obtive resposta.
Leonardo Pires Ripoli
-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 do setor responsável, os seguintes
esclarecimentos: Em relação as obras de pavimentação mencionadas a seguir, qual o cronograma (fase atual, previsão de entrega)? Avenida Cunha Bueno; - Final da Avenida Donguinha Mercadante;
- Avenida Domingos Leon Cruz; - Acesso entre os bairros Ipiranga
x Vera Cruz; Justificativa: São obras importantíssimas para nossa
cidade, que irão facilitar a mobilidade dos veículos, e constantemente somos questionados por munícipes a respeito.
Luiz Cláudio da Costa
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, de autoria do Vereador LUIZ CLÁUDIO DA
COSTA, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, para que, através do
setor competente da Municipalidade, promova a criação e instalação de um “LETREIRO TURÍSTICO” ou “TOTEM” com a inscrição
“EU?AVARÉ” ou “?POR AVARÉ”. Sugiro ao Poder Executivo que o
LETREIRO seja instalado em local a ser definido, ou como sugestão, na alça de entrada principal da Estância Turística de Avaré e
também em outros locais a serem definidos através de uma consulta junto à população, tais como: CAMPING MUNICIPAL, BALNEÁRIO COSTA AZUL etc., levando sempre em consideração a
acessibilidade de todos. JUSTIFICATIVA: Atualmente a “onda” de
letreiros turísticos vem tomando conta de vários pontos turísticos
no Brasil e no mundo. O LETREIRO TURÍSTICO tem como objetivo criar mais um atrativo ao município bem como divulgar o nome
da Estância Turística de Avaré.
Magno Greguer
-que seja oficiado o Departamento Municipal de Trânsito ( DEMUTRAN ) para que instale um redutor de velocidade ou lombadas na
Avenida Antonio da Silva , Bairro Jurumirim nas proximidades do
número 10, muitos carros e motos em alta velocidade. Cientifique-se a Sra. Rosangela Delfino Domingues, na rua Aramando Assato
número 10.
-que seja oficiada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para
que providencie a poda das árvores, existentes na Praça Augusto
Zanforlim localizada no Bairro Duílio Gambini. Moradores do local
solicitam com a máxima urgência.
Maria Isabel Dadário
-Que seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
que seja analisada a possibilidade da compra e administração da
vacina antirrábica. JUSTIFICATIVA: Apesar de ser uma doença
controlada no momento, a raiva é muito grave e causa grande
preocupação tanto nos donos de animais de estimação, quanto às
autoridades brasileiras – que anualmente promovem nos estados e
nos municípios campanhas de vacinação, cabe ressaltar que não
está sendo realizada com a devida frequência em nosso município.
Considerando que pode ser fatal em quase 100% dos casos, a
raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano e por
isso os cuidados se redobram no combate a prevenção da doença.
Trata-se de uma infecção viral aguda que pode acometer animais e
seres humanos, que contraem a doença por uma mordida causada
por animais infectados. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando encefalite.
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SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO

Recebido nesta data		
18/08/2021 – Retificado em 05/10/21
Processo n°		
040/2019
Assunto			
Readaptação – Conclusivo
Interessados (as)		
Marta dos Reis Correa dos Santos
Considerando a expedição da Portaria 025- (RP), de 04 de dezembro de 2019, que conclui que a servidora encontra-se em “ Readaptação Provisória, com a permanência da servidora nas funções
do cargo de origem, com restrição para exposição ao calor ou frio
em mãos ou realizar esforços físicos.”, fls. 53.
Considerando as disposições do artigo 13, da Lei Municipal 2145,
de 10 de outubro de 2017,
Considerando a análise e às avaliações realizadas, e de acordo
com o Relatório da Comissão Permanente de Readaptação Funcional, de fls. 84, a CPRF concluiu por:
“ manter a servidora em readaptação de forma definitiva, com restrição para desempenhar as funções inerentes ao cargo de origem
(Cozinheiro), com restrição para exposição prolongada e constante
com quente e frio nas mãos e esforços físicos”
Acolho o relatório da Comissão de fls. 84 e 85 ,
Defiro a readaptação definitiva a servidora Marta dos Reis Correa
Santos, expeça-se a Portaria, revogando-se Portaria 025/2019.
Cientifique-se a interessada. Publique-se.
Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência
Lei de Criação: 0090/2009

Convocação

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), Sra. Zartarcy Zanlucki , convoca os Conselheiros
e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será realizada no dia
14/10/21 às 09:00 horas (quinta-feira), na Biblioteca Inclusiva “Jairo
Amorim” Rua Ceará 1393 ao lado do Centro Administrativo.
Pauta:
Leitura e aprovação de ata da reunião anterior enviada por e-mail;
Atividade física na Rede Estadual de Ensino;
Avaliação em Orientação e Mobilidade;
Regulamentação da Lei de Acessibilidade;
Visita a cidades da região onde conselho da pessoa com deficiência é atuante;
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia
Debates
Assuntos de interesse
As reuniões do CMDPD são abertas a população.
Conselheiros titulares, favor acionarem o suplente em caso de
não comparecimento.
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br
tel. (14) 3732-8844

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 interessados, no Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal,
de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:

Data: 08/10/2021

INEDITORIAIS

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO - FREA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021-FREA
CONCURSO PÚBLICO

O Presidente da Fundação Regional Educacional de Avaré FREA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a realização do Concurso Público,
para provimento de vagas e/ou formação de cadastro de reserva
para os seguintes cargos: Auxiliar de Manutenção, Vigia Noturno,
Escriturário, Inspetor de Alunos, Técnico em Laboratório, Bibliotecário, Contador, Professor de Educação Infantil, Professor de
Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Artes – Educação
Básica, Professor de Matemática – Educação Básica, Professor
de Espanhol - Educação Básica, Professor de História – Educação
Básica, Professor de Física - Educação Básica, Professor de Química - Educação Básica, Professor de Inglês - Educação Básica,
Professor de Geografia - Educação Superior, Professor de Filosofia – Educação Superior, Professor de Física – Educação Superior,
Professor de Educação Física - Educação Superior ou de cargos
que venham a ser criados durante o prazo de validade do concurso, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade de sua utilização
para fins de alteração de área ou especialidade, conforme necessidade e critérios estabelecidos pela Administração.
Os interessados poderão obter informações e verificar o Edital e
seus anexos afixados no átrio da sede da FREA à Praça Prefeito
Romeu Bretas, 163, na Estância Turística de Avaré, Estado de São
Paulo.
O Edital poderá ser obtido na íntegra no endereço eletrônico www.
frea.edu.br
Abertura das inscrições: Dia 15/10/2021
Término das inscrições: Dia 15/11/2021
Data da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Redação:
05/12/2021 – 13h00
Avaré, 9 de outubro de 2021.
Edson Gabriel da Silva
Presidente da FREA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Amor e Vida – Grupo de Apoio aos Portadores de AIDS, com
sede nesta cidade de Avaré/SP, convoca seus membros e associados para Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal da associação, que ministrara os trabalhos na Matriz e Filiais, que acontecerá
no dia 20/10/2021 as 19:00 horas, na Rua Rio Grande do Norte,
1.369 Centro, Avaré/SP.
Avaré, 09 de Outubro de 2021.

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
AIIM Nº 699/21 – RUA RIBEIRA DO IGUAPE – F.027.017-000 –
BSF – SONORIZAÇÃO
AIIM Nº 700/21 – RUA COSTA BRAVA – B.063.006-000 – MDBS –
ABASTECIMENTO ÁGUA
AIIM Nº 701/21 – AV. MAJOR RANGEL – 4.092.027-000 – SPA
S – REF. CÃES
AIIM Nº 702/21 – AV. OURO VERDE – 4.524.015-000 – ALFA M –
LIMPEZA/M/C
AIIM Nº 703/21 – AV. OURO VERDE – 4.524.016-000 – ALFA M –
LIMPEZA/M/C
AIIM Nº 704/21 – AV. OURO VERDE – 4.524.017-000 – ALFA M –
LIMPEZA/M/C
AIIM Nº 705/21 – RUA JAIRO DE OLIVEIRA – 5.234.069-000 –
ASG – SONORIZAÇÃO
AIIM Nº 706/21 – RUA JOÃO FRAGOSO – 5.125.011-000 – JCA
– LIMPEZA/M/C
AIIM Nº 707/21 – RUA ALFREDO CAMARA SOBRINHO –
511.0**.*48-05 – MFFG – ANIMAL

NOTIFICAÇÕES:
1278/21 – RUA ANTONIO R. PORTO – I.052.018-000 – CIEL –
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1371/21 – RUA AVELINO FERNANDES – 3.222.013-000 – LF –
LIMPEZA
1372/21 – RUA AVELINO FERNANDES – 3.222.014-000 – ASC
– LIMPEZA
1375/21 – AV. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA – 4.322.011-000 – JAP
– LIMPEZA/M/C
1379/21 – PÇ MANOEL DA NOBREGA – 4.316.045-000 – MARS
– LIMPEZA/M/C
1380/21 – AV. TRÊS MARIAS – 4.279.001-000 – RZ – LIMPEZA/M/C
1386/21 – RUA SANTA ISABEL – 4.265.021-000 – LAN – LIMPEZA
1387/21 – RUA SANTA ISABEL – 4.265.022-000 – LAN – LIMPEZA
1424/21 – RUA ELISABETH JESUS DE FREITAS – 4.357.015-000
– RFS – SONORIZAÇÃO
1424/21 – RUA ELISABETH JESUS DE FREITAS – 4.357.015-000
– RFS – SONORIZAÇÃO
1425/21 – RUA ESPIRITO SANTO – 1.041.003-000 – ECF – SO-

6
NORIZAÇÃO
1427/21 – RUA EGENI C. AMARAL LEITE – DDN-6**2 – VEÍCULO
1429/21 – RUA AMAZONAS – BUZ-3**7 – LAP – VEÍCULO
1430/21 – RUA AMAZONAS – BJO-9**7 – LAF – VEÍCULO
1431/21 – RUA JOÃO PESSOA – R.012.012-000 – LIMPEZA
1432/21 – PRAÇA JUCA NOVAES – 4.044.001-000 – MICPC –
TAPUME IRREGULAR
1436/21 – RUA HUMBERTO MORBIO – 3.142.042-000 – EAL –
SONORIZAÇÃO
1438/21 – RUA MAGNÓLIA PIMENTEL – 4.358.029-000 – JDSNS
– LIMPEZA
1439/21 – AV. MARGINAL DA MATA – F.002.019-000 – MAOS –
LIMPEZA
1440/21 – LARGO SÃO BENEDITO – 1.047.012-000 – BP – LIMPEZA
1441/21 – RUA GENTIL FERREIRA – 4.331.009-000 – IAM –
CONSTRUÇÃO IRREGULAR
1442/21 – AV. MARGINAL DA MATA – F.002.018-000 – MAOS –
LIMPEZA
1444/21 – AV. CAMINHO DA PRAIA – F.067.001-000 – LEVF –
LIMPEZA/M/C
1445/21 – AV SALIM A. CURIATTI – 3.150.001-000 – AGDE – CALÇADA
1455/21 – RUA DOS IMIGRANTES – F.005.006-000 – TOP – SONORIZAÇÃO
1455/21 – RUA DOS IMIGRANTES – F.005.006-000 – TOP – SONORIZAÇÃO
1456/21 – RUA SEME JUBRAN – 3.297.025-000 – SJ – SONORIZAÇÃO
1457/21 – RUA RAUL OSUNA DELGADO – 5.230.017-000 – HS
– SONORIZAÇÃO
1458/21 – RUA SALVADOR FIRACE – S.001.003-000 – NJCC –
SONORIZAÇÃO
1458/21 – RUA SALVADOR FIRACE – S.001.003-000 – NJCC –
SONORIZAÇÃO
1459/21 – RUA GABRIEL CARROZA – 4.741.023-000 – PC – SONORIZAÇÃO
1460/21 – RUA ESPIRITO SANTO – 2.085.007-000 – VCB – SONORIZAÇÃO
1461/21 – RUA MAXIMINIA BRISOLA – 4.329.044-000 – VHMF –
SONORIZAÇÃO
1462/21 – RUA JOÃO ALVES PORTELINHA – 2.110.027-000 –
RHFSO – SONORIZAÇÃO
1462/21 – RUA JOÃO ALVES PORTELINHA – 2.110.027-000 –
RHFSO – SONORIZAÇÃO
1463/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.298.037-000 –
BSP – LIMPEZA
1464/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.297.017-000 –
PAFS – SONORIZAÇÃO
1465/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.266.001-000 –
MRD – OBSTÁCULOS
1466/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.297.008-000 –
PHB – LIMPEZA
1467/21 – RUA TONICO BOAVA – 3.244.022-000 – AFA – SONORIZAÇÃO
1468/21 – TV. FRANCISCO C. DE OLIVEIRA – 4.368.030-000 –
EAN – SONORIZAÇÃO
1468-A/21 – TV. FRANCISCO C. DE OLIVEIRA – 4.368.030-000 –
EAN – SONORIZAÇÃO
1475/21 – RUA RODOLPHO JOSÉ P. KELLER – 4.149.022-000 –
RBS – LIMPEZA
1476/21 – RUA SERGIO G. CHADDAD – 4.139.006-000 – LAN –
LIMPEZA
1477/21 – RUA SERGIO G. CHADDAD – 4.139.005-000 – LAN –
LIMPEZA
1478/21 – RUA SERGIO G. CHADDAD – 4.139.016-000 – LAN –
LIMPEZA
1479/21 – POUSO DO VALE VERDE L02 – Q04 – P.004.002-000
– EA – SONORIZAÇÃO
1481/21 – RUA PIAUI – 4.021.022-000 – ETR – LIMPEZA/CALÇADA
1482/21 – RUA WELLIGTON DE PAULA ASSIS – 5.277.035-000
– OMSO – LIMPEZA
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EDUCAÇÃO

Professores da rede municipal utilizam
tecnologia para discutir crise hídrica
Atividade desenvolvida em aulas
de informática pretende
conscientizar estudantes
Professores de informática
da Rede Municipal de Ensino
estão trabalhando com os alunos o tema crise hídrica.
A proposta é conscientizar os estudantes sobre a
importância de economizar
água. Por meio da biblioteca
educacional e de vídeos ilustrativos, as crianças aprendem a maneira correta de
utilizar o recurso, formas de
economizar, consequências
do mau uso e o impacto da
falta de água no mundo.
“Cada laboratório de informática conta com 16

terminais, fornecendo a estrutura empregada no desenvolvimento do aluno”, explica a Secretaria Municipal
de Educação.
O trabalho é feito em
conjunto com a unidade escolar, reforçando cada vez o
processo de conscientização.
Além do uso de computadores, também estão disponíveis atividades relacionadas ao assunto na plataforma
digital, outro recurso empregado na aprendizagem dos
alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino.

Equipe da Educação Especial participa de capacitação sobre fisiologia do ouvido
Formação voltada para profissionais de suporte à criança com deficiência auditiva foi ministrada por fonoaudióloga da USP
Professores, diretores, supervisores e equipes de suporte emergencial à criança
com deficiência auditiva receberam formação técnica
sobre a fisiologia do ouvido
e o processo de aquisição fonológica.
Realizada no último dia 24,
a capacitação voltada para a
equipe da Educação Especial
foi conduzida pela fonoaudióloga Ana Luiza Vieira de
Sant´anna (USP/Bauru), colaboradora do Centro Pedagógico e Administrativo da
Educação Especial (CPAEE),
órgão que administra os pro-

cessos inclusivos em toda a
Rede Municipal de Ensino.
A atividade marcou o encerramento de setembro,
mês dedicado à luta da comunidade surda pelos seus
direitos.
“A formação é parte importante do processo de
reestruturação inclusiva que
está em andamento no município, e reforça o viés científico utilizado na acolhida
e no suporte pedagógico
às crianças matriculadas na
rede que integram esse público-alvo”, ressalta a Secretaria Municipal de Educação.

Avaré está em processo
de implantação do modelo
bilíngue ou bimodal, no qual
o estudante com deficiência
auditiva recebe apoio personalizado de um profissional
com formação na área.
A proposta é estimular
duplamente o processo de
comunicação, seja através
da Língua Portuguesa ou por
meio da utilização da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS),
a segunda língua oficial do
Brasil.
“Esse modelo de atendimento, validado por publicações da Sociedade Brasi-

leira de Fonoaudiologia e da
National Institutes of Health
(EUA), já apresenta resultados positivos. Ao favorecer
a criação de meios complementares de comunicação

entre professores, alunos e
suas famílias, as crianças têm
ampliadas as possibilidades
de acesso à educação, um
direito de todos”, ressalta a
Educação.
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TURISMO

Ponto turístico, Camping
Municipal ganha novo parquinho
Espaço conta com balanço, escorregador, gira-gira e gangorra
O público infantil ganhou
uma nova atração no Camping Municipal, ponto turístico que recebe visitantes de
todo o país.
Trata-se de um novo parquinho que acaba de ser instalado pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré. Com
isso, os turistas têm uma opção a mais para garantir o entretenimento dos filhos.
Voltado para crianças de
até 12 anos, o playground
conta com dois tipos de balanço, escorregador, gira-gira
e gangorra.
O Camping Municipal
fica às margens da Represa
Jurumirim, o principal cartão-postal de Avaré. Outras
informações pelo telefone
(14) 3732-8009.

Evento expõe telas que
retratam pontos turísticos
“Monumentos de Avaré” acontece na sexta-feira, 15,
no Posto de Informação Turística
O Posto de Informação
Turística (PIT) recebe na sexta-feira, 15, o projeto “Monumentos de Avaré”, exposição de telas que retratam os
principais pontos turísticos
da cidade.
A iniciativa da Secretaria
Municipal de Turismo conta
com obras do artista plástico Airton Vieira. A mostra é

aberta ao público. O uso de
máscara é obrigatório.
O projeto surgiu depois
que Vieira solicitou à pasta
um espaço público para expor seus trabalhos. A ideia
do artista era homenagear a
cidade que o recebeu de braços abertos.
Prontamente, a Secretaria
Municipal de Turismo aten-

deu ao pedido. “É uma ótima
oportunidade para fomentar
a arte e ainda oferecer uma
atração aos munícipes e turistas”, afirma a pasta.
O projeto não vai gerar
custos aos cofres públicos. O
PIT fica na Concha Acústica
(Praça Prefeito Romeu Bretas), no centro da Estância
Turística de Avaré.
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AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Com mais de 8 mil faltosos, Saúde promove
vacinação contra Covid durante ponto facultativo
Imunização que acontece na segunda-feira, 11, pretende reverter números
A Secretaria Municipal da
Saúde vai manter a vacinação
contra a Covid-19 na segunda-feira, 11, ponto facultativo
nas repartições municipais.
A expectativa da pasta
é reverter o alto número de
faltosos. A imunização acontece das 8 às 16 horas, sem
interrupção no horário de
almoço. (Confira os locais
abaixo).
De acordo com o balanço
divulgado na quarta-feira, 6,

8.477 pessoas não voltaram
para completar o esquema
vacinal contra o coronavírus.
São 6502 faltosos da segunda dose. Outras 1975
pessoas não retornaram para
tomar a terceira dose.
“A vacinação é uma estratégia coletiva contra a Covid-19. Por isso, é importante
que a população fique atenta
à data agendado no Cartão
Verde.
Sem a conscientização de

todos não será possível controlar a pandemia”, ressalta a
Saúde.
Público-alvo
Profissionais da saúde e
idosos a partir de 60 anos
recebem a dose adicional
nessa etapa. É necessário
respeitar o intervalo de seis
meses entre a segunda dose
e a dose adicional.
O profissional da saúde
deve comprovar o vínculo
com a área por meio de car-

teira do conselho profissional, holerite, declaração ou
diploma.
Repescagem e diminuição do intervalo da Pfizer
A Saúde também promove repescagem para os
munícipes que ainda não tomaram a vacina, embora já
estejam aptos para receber o
imunizante.
A pasta lembra ainda que
o intervalo entre as doses da
Pfizer foi reduzido para oito

semanas (56 dias).
Locais de vacinação
Posto Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n);
Centro de Saúde I (Rua
Acre, nº 1281);
Posto Brabância (Praça
Armando de Paula Assis, s/n);
Posto Santa Elizabeth
(Rua Saul Bertolacini, s/n).
OBS: o drive-thru no Parque de Exposições (Emapa)
permanece suspenso devido
ao período chuvoso.

CULTURA

Evento no Cristo Redentor une solidariedade e música

Carreata Outubro Rosa e show “Vozes Femininas Avareenses” acontecem no domingo, 17, a partir das
18 horas
Aliar solidariedade e música. Essa é a proposta do
evento que a Secretaria Municipal de Cultura promove
no domingo, 17 de outubro.

A programação tem início às
18 horas com a Carreata Outubro Rosa, parceria com o Fundo
Social de Solidariedade e Associação Beneficente Oncológica

Voluntários de Avaré (Abova).
O objetivo é arrecadar
produtos de higiene feminina. A carreata sairá do Parque de Exposições (Emapa)

com destino à Praça da Paz e
Cristo Redentor, onde as doações serão coletadas.
Em seguida tem início o
show “Vozes Femininas Ava-

reenses”. O evento no ponto turístico vai contar com a
apresentação de conhecidas
cantoras da cidade como Vanessa Reis e Maria Fernanda.
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ESPORTE

Equipe avareense de
natação é destaque
em maratona aquática

Atleta de Avaré
vence campeonato
de supino no Paraná

Competição foi realizada no
domingo, 3, em São Bernardo do Campo
A equipe de natação
da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer/Associação Aquática Vale
do Jurumirim (AAVJ)
participou no domingo, 3, do Campeonato
Paulista de Maratonas
Aquáticas.
O evento foi realizado na represa Billings
em São Bernardo do
Campo. A etapa contou com a participação
dos principais atletas e
equipes de São Paulo,
informa a pasta.
A equipe comandada pelo professor Sandro Oliveira da Cunha
obteve bons resultados.
Confira o quadro
completo de classificação.
Prova 2,5 km
Giovanni José Capecci:
vice-campeão/Categoria Master 3

Mateus Claro Garcia: 4º
colocado/Juvenil
Carlos Roberto dos
Santos Júnior: vice-campeão/Júnior
João Pedro Claro Garcia: 5º colocado/Júnior
Ícaro Oliveira do Valle:
campeão/Master 2
Enrico Leandro Carreira
Capecci: 5º colocado/
Master 2
Anderson de Jesus
Clein Busse: 3º colocado/Master 3
Adenilson
Roberto
Ortelan: 2º colocado/
Master 4
Aristides Garcia Filho: 3º
colocado/Master 4
Waner Panfile: 4º colocado/Master 4
Jorge Hirataka Kawano:
6º colocado/Master 4
Prova 5 km
Ângelo Antonio Moreira Júnior: vice-campeã/

Jair Neves foi campeão na
categoria até 120 quilos
Master 1
Jeyson Ferreira Alves: 4º
colocado/Master 1
James Luciano Camargo Jr: 5º colocado/Master 1
Vanessa Grigoleto Pimentel: vice-campeã/
Master 2
Diego Ataide Rodrigues:
campeão/Master 2
Marcia Maria de Oliveira:
3ª colocada/Master 3
Silmara Maciel Rui: 4ª
colocada/Master 3
Rosa Harumi Tai: 5ª co-

locada/Master 3
Ednando César Mendes:
vice-campeão/
Master 3
Alexandre Hilário Silvestre: 9º colocado/
Master 3
Rafael Magno Teles
Cardoso: 10º colocado/
Master 3
Carlos Henrique Monteagudo: 3º colocado:
Master 4
Sandro Oliveira da
Cunha: 5º colocado/
Master 4

O atleta Jair Neves
venceu o campeonato
Open Brasil de supino
realizado no sábado, 2,
em Campina Grande do
Sul, no Paraná.
Ele foi campeão na
categoria até 120 kg. O
competidor que representa a Estância Turística de Avaré também
levantou o maior peso
da disputa: 210 quilos.
Neves comemorou
o resultado em seu perfil na rede social. “Mais

uma vez levando o
nome de Avaré ao alto
do pódio. Agradeço à
Secretaria Municipal de
Esportes pela confiança
e por não medir esforços para ajudar”.
O evento foi realizado pela WRPF Brasil, organização esportiva independente criada para
promover o Powerlifting Raw, esporte de
força no qual o objetivo
do atleta é levantar o
maior peso possível.

CULTURA

Projeto leva música ambiente ao Largo São João
Edições acontecem nos dias 9, 10 e 12 de outubro, das 19h30 às 22 horas
O “Viva o Largo São
João” vai voltar com cara
nova. A partir de agora,
o projeto da Secretaria

Municipal de Cultura vai
contar apenas com música ambiente.
A atração vai man-

ter esse perfil enquanto
perdurar a pandemia
do novo coronavírus. O
tradicional bailão será

retomado
somente
após o fim da crise sanitária, ressalta a pasta.
As primeiras edições do

“Som Ambiente no Largo
São João” acontecem nos
dias 9, 10 e 12 de outubro,
das 19h30 às 22h.

A atração atende a
todas as normas da Vigilância Sanitária para a
prevenção da Covid-19.
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EDITAIS
EDITAL Nº 003/2021 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 TRANSPORTES, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao
disposto na Lei Complementar Municipal n° 260, Considerando a
negativa formal das entidades AREA e OAB, por seus respectivos
presidentes, em indicarem membro para constituir o Conselho Municipal 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 situações 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 necessidade de constituição do Conselho Municipal com 01 membro
e 01 suplente;
Considerando a necessidade da indicação da participação de 02
(dois) representantes de associações de moradores de bairros
para a constituição do Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Avaré;
Considerando a necessidade da indicação da participação de 01
(um) representante de entidade ou organização de assistência social para a constituição do Conselho Municipal do Plano Diretor do
Município de Avaré;
Considerando a necessidade da indicação da participação de 01 (um)
representante de movimentos ambientalistas e afins para a constituição do Conselho Municipal do Plano Diretor do Município de Avaré;
Convoca interessados que sejam inscritos na OAB de Avaré; engenheiros e/ou arquitetos e/ou agrônomos, devidamente registrados
nos conselhos de classe; representantes de associações de moradores de Bairros, representantes de entidade ou organização de
assistência social, representantes de movimentos ambientalistas,
representantes 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 Turística 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 âmbito municipal, políticas setoriais, que compreendem planejamento e
gestão do uso e da ocupação do solo, a mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, saneamento e turismo.
2.2. O Conselho será constituído por 14 (quatorze) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 07 (sete) membros representantes 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 PLANO 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 acompanhamento 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 previstos 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 gestão 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 consolidação de centralidades urbanas;
Parágrafo único. O sistema de mobilidade urbana tem como componentes 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 formulação 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 habitacional, 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 saneamento, compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD
auxiliar, quando solicitado, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Avaré - CONDEMA, no desenvolvimento de suas competências 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 Indireta informações relevantes para o desempenho de sua competência;
III – organizar conferências que digam respeito às suas competências, 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 Ambiente - CONDEMA;
VII – constituir grupos técnicos e comissões especiais, quando julgar necessário para o desempenho de suas funções; e
VIII – elaborar e fazer cumprir seu regimento interno, a ser aprovado 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 engenheiro, agrônomo e arquiteto, devidamente inscritos nos conselhos
de classe respectivos, representantes de associações de moradores de Bairros, representantes de entidade ou organização de assistência social, representantes de movimentos ambientalistas, representantes de movimentos ambientalistas 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, agrônomo e arquiteto, devidamente inscrito nos conselhos de classe
respectivos, ambos devem ser residentes em Avaré;
III – 02 membros e 02 suplentes que sejam indicados para representar associações de moradores de bairros junto ao Conselho
Municipal do Plano Diretor de Avaré, devendo os indicados residirem no município de Avaré/SP;
IV - 01 membro e 01 suplente que sejam indicados para representar entidade ou organização de assistência social junto ao Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré, devendo os indicados
residirem no município de Avaré/SP;
V - 01 membro e 01 suplente que represente movimento ambientalista junto ao Conselho Municipal do Plano Diretor de Avaré, devendo os indicados residirem no município de Avaré/SP
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 estiverem 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; c) 02 membros e 02 suplentes
que sejam indicados para representar associações de moradores
de bairros; d) - 01 membro e 01 suplente que sejam indicados para
representar entidade ou organização de assistência; e) 01 membro
e 01 suplente que represente movimento ambientalista;
5.2. No ato da inscrição deverão ser apresentados:
I – Requerimento constando a qualificação completa (nome completo, 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 13 a 22 de outubro de 2021, 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.

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 Municipal do Plano Diretor correrão por conta da Secretaria Municipal de
Planejamento e Transportes.
9.2. Outras informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes através do telefone:
(14) 3711-2567.
Avaré, SP, 08 de outubro de 2021.
ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Planejamento e Transportes

(ANEXO I)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE
INTERESSADOS EM PARTICIPAR COMO
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REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR

I. Entregar esse formulário preenchido juntamente com os documentos 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 completo, 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 (modelo abaixo).

FORMULÁRIO

Nome:___________________________________________
_______________________________,
(nacionalidade),
(estado 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

(ANEXO II)
REQUERIMENTO
Ao Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Transportes
Eu, (colocar nome completo), brasileiro, (colocar estado civil), domiciliado 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. Nestes termos, peço deferimento.
Avaré/SP, ____ de _________________ de 2021.
________________________________________
Assinatura do Requerente

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 220/2021 – PROCESSO Nº. 376/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de soluções específicas para as Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 18 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 03 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 03 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 03 de novembro de 2.021
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 221/2021 – PROCESSO Nº. 377/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de curativos para atender menor queimado
Recebimento das Propostas: 22 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 09 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 09 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09 de novembro de 2.021
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 222/2021 – PROCESSO Nº. 378/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de limpeza para vários setores e secretarias da municipalidade
Recebimento das Propostas: 20 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 05 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 08 de novembro de 2.021
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

LICITAÇÃO
AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 159/21 – PROCESSO Nº. 284/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Pneus, Câmara
de Ar e Protetores para manutenção dos veículos da Frota Municipal
Recebimento das Propostas: 13 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 25 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 25 de outubro de 2.021 às 08h10 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 26 de outubro de 2.021 às
09h30 min
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de outubro de 2.021 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 184/2021 – PROCESSO Nº. 316/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar – sistema de acesso vascular intraósseo com o comodato de perfurador para uso no
Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 19 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 04 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 04 de novembro de 2.021 às 08h10 min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 04 de novembro de 2.021
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 217/21 – PROCESSO Nº. 369/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de bandagem de
curativo redondo adesivo para o Setor de Vigilância Epidemiológica
Recebimento das Propostas: 14 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 26 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 26 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 26 de outubro de 2.021
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 218/21 – PROCESSO Nº. 370/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de material descartável para o Pronto Socorro Municipal
Recebimento das Propostas: 15 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 27 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de outubro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 04 de novembro de 2.021
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 219/2021 – PROCESSO Nº. 375/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de insumos para sistema de infusão contínua de insulina para atender
mandado judicial
Recebimento das Propostas: 15 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 27 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 27 de outubro de 2.021 às
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 223/2021 – PROCESSO Nº. 382/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos
lubrificantes para a frota municipal
Recebimento das Propostas: 25 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 10 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 10 de novembro de 2.021
às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 225/21 – PROCESSO Nº. 384/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de tintas e solvente para a Sinalização Viária
Recebimento das Propostas: 25 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 10 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 10 de novembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 10 de novembro de 2.021
às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bllcompras.com – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de outubro de 2.021 – Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 229/21 – PROCESSO Nº. 388/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de carne bovina,
filé de merluza, peito de frango, salsicha, ovos, alho, cebola e pão
tipo Hot Dog, para atender as necessidades da Junta Militar/Tiro
de Guerra
Recebimento das Propostas: 15 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 27 de outubro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 27 de outubro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 27 de outubro 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-
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tura da Estância Turística de Avaré, 06 de outubro de 2.021 – Eliana da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 231/2021 – PROCESSO Nº. 392/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para serviços de reparos em vias públicas, com assentamento de guias pré-moldadas e de pavimentos com lajotas
Recebimento das Propostas: 26 de outubro de 2.021 das 08 horas
até 11 de novembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de novembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 11 de novembro de 2.021
às 09 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 233 – bllcompras.com – Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 162/21 – Processo nº. 287/21
Fica ADJUDICADO o Pregão Eletrônico supracitado à empresa MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA ME, referente ao Lotes 20 e 40, cujo objeto é o registro de
preços para eventual aquisição de material de uso nas salas de
emergência para enfrentamento do COVID-19 (material para manejo das vias aéreas, material para suporte do atendimento, material descartável), para o Pronto Socorro, no valor global de R$
180.500,00 (Cento e oitenta mil e quinhentos reais). Adjudicado
em: 30/09/2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal
da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Pregão Eletrônico nº. 201/2021 – Processo nº. 340/2021
Fica adjudicado as Empresas LOCMED HOSPITALAR LTDA (ITEM
01) E SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME (ITEM 02), objetivando o registro de preços para
eventual locação futura de BIPAP – adjudicado em: 06/10/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

Adriana Moreira Gomes – Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei
10.520/02 HOMOLOGA as empresas FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP (LOTE 01) e ARCA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
ME (LOTE 02) referente ao registro de preços para eventual aquisição futura de mesas, armários e eletrodomésticos para a Secretaria de Assistência Social e seus equipamentos, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 141/2021 – Processo nº. 244/2021. Homologado em:
20/09/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúte da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA (Itens 01, 06, 09 e 19), MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (Item 02), COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (Itens 03 e 05), ALPHAMED TRADE
MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME (Item 04),
DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA (Itens 07, 10, 11,
12 e 13), CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA (Item 08), JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA ME (Itens 14 e 34), MOLIMED HOSPITALAR – COMÉRCIO DE
MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME (Itens 15 e 35), ALFA & ÔMEGA
– COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (Itens 16, 18, 36 e 38), DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Item 17), MATERIAL
MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME (Itens 20
e 40), CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP (Itens
21, 23, 31, 32 e 33), MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA ME
(Itens 22 e 25), ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA ME (Itens 24,
29 e 30), FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (Itens
26 e 37) e VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E ODONTO LTDA EPP (Itens 27, 28 e 39), responsáveis
pelo registro de preços para eventual aquisição de material de uso
nas salas de emergência para enfrentamento do COVID-19 (material para manejo das vias aéreas, material para suporte do atendimento, material descartável), para o Pronto Socorro, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 162/21 – Processo nº. 287/21. Homologado
em: 05/10/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 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 a empresa LCA
– COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI ME, referente a contratação de empresa para ampliação da rede de oxigênio do Pronto
Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 168/2021 –
Processo nº. 299/2021. Homologado em: 20/09/2021.
Andreia Brisola Carvalheira – Secretária Municipal de Esportes
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, responsável pela prestação de serviço de seguro
de veículo, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 180/21 – Processo nº.
312/21. Homologado em: 29/09/2.021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto
no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA
a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, responsável pela prestação de serviço de seguro de veículos
pertencentes a Frota do SAMU, relativa ao Pregão Eletrônico nº.
190/21 – Processo nº. 325/21. Homologado em: 22/09/2.021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as
empresas JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO – EPP (Itens
01, 02, 05) e PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA (Itens 03, 04, 06,
07), responsáveis pelo registro de preços para futura aquisição
de gêneros alimentícios “café da manhã” para atender pacientes
assistidos pela Residência Terapêutica/CAPS, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 193/21 – Processo nº. 331/21. Homologado em:
04/10/2.021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.813/17 e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas ANA PAULA SANTOS LOCALI (lote 01) e
M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA – EPP
(lote 02), responsáveis pelo registro de preços para futura aquisição de Botas Cano Longo e Camisetas para o SAMU, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 195/21 – Processo nº. 334/21. Homologado
em: 28/09/2.021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 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 empresas LOCMED HOSPITALAR LTDA (ITEM 01) E SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME (ITEM
02), referente ao registro de preços para eventual locação futura de
BIPAP, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 201/2021 – Processo nº.
340/2021. Homologado em: 06/10/2021.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial nº. 044/2021 – Processo nº. 357/2021
Fica HOMOLOGADO o Pregão Presencial 044/2021 à empresa
SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP, referente ao registro de
Preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P45 para
a Secretaria de Educação. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2.021 – Josiane Aparecida Medeiros de Jesus
– Secretária Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 073/2021 – Processo nº. 371/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa THIAGO
GIANI CABRAL MARAGNO, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), objetivando a contratação de empresa responsável pela prestação de serviço de licenciamento de barreamento do
piscinão do Lago Mário Emilio Banwart, localizado no Bairro Brabancia em Avaré – a jusante do Lago Berta Banwart entre a Rua
Oswaldo Brito Benedeti., com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de outubro
de 2.021. Judésio Borges – Secretário Municipal de Meio Ambiente
da Estância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 074/2021 – Processo nº. 372/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA ME, no valor total de R$
162.308,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e oito reais),

objetivando a contratação de empresa responsável pelo fornecimento emergencial de medicamentos para atender a demanda dos
pacientes que possuem mandado judicial., com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
24 de setembro de 2.021. Roslindo Wilson Machado – Secretário
Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.
Dispensa nº. 078/21 – Processo nº. 393/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à SELT SERVIÇOS DE
ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EIRELI, com valor
total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), objetivando a
contratação fornecimento (aluguel) de piso/palco para evento que
será realizado pela Secretaria de Cultura na data de 17 de Outubro
de 2021, com horários das 19:00 as 22:30 na Praça do Cristo em
Avaré, em comemoração ao Outubro Rosa, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal n° 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 06 de outubro de 2.021. Isabel Cristina Cardoso – Secretária
Municipal da Cultura da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 141/2021 – Processo nº. 244/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
Detentora: ARCA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME
Valor Global: R$ 20.320,00 (vinte mil trezentos e vinte reais)
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de mesas,
armários e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 20/09/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 162/21 – Processo nº. 287/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Valor Global: R$ 79.258,00 (Setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais)
Detentora: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor Global: R$ 7.912,50 (Sete mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos)
Detentora: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Valor Global: R$ 51.270,00 (Cinquenta e um mil, duzentos e setenta reais)
Detentora: ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Valor Global: R$ 12.660,00 (Doze mil, seiscentos e sessenta reais)
Detentora: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 172.590,75 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)
Detentora: CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 11.632,50 (Onze mil, seiscentos e trinta e dois
reais e cinquenta centavos)
Detentora: JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA ME
Valor Global: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Detentora: MOLIMED HOSPITALAR – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME
Valor Global: R$ 58.200,00 (Cinquenta e oito mil e duzentos reais)
Detentora: ALFA & ÔMEGA – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
Valor Global: R$ 337.500,00 (Trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais)
Detentora: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Global: R$ 55.350,00 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais)
Detentora: MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 180.500,00 (Cento e oitenta mil e quinhentos reais)
Detentora: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 74.490,00 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e
noventa reais)
Detentora: MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA ME
Valor Global: R$ 20.225,00 (Vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais)
Detentora: ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA ME
Valor Global: R$ 45.700,00 (Quarenta e cinco mil e setecentos reais)
Detentora: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Valor Global: R$ 25.642,68 (Vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
Detentora: VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E ODONTO LTDA EPP
Valor Global: R$ 11.872,50 (Onze mil, oitocentos e setenta e dois
reais e cinquenta centavos)
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
uso nas salas de emergência para enfrentamento do COVID-19
(material para manejo das vias aéreas, material para suporte do
atendimento, material descartável), para o Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 05/10/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 193/21 – Processo nº. 331/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros alimentícios “café da manhã” para atender pacientes assistidos pela
Residência Terapêutica/CAPS
Valor Global: R$ 7.172,90 (sete mil, cento e setenta e dois reais e
noventa centavos)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 04/10/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 195/21 – Processo nº. 334/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ANA PAULA SANTOS LOCALI
Valor Global: R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Detentora: M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS
LTDA – EPP
Valor Global: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Botas Cano
Longo e Camisetas para o SAMU
Data da Assinatura da Ata de Registro: 28/09/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 201/2021 – Processo nº. 340/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: LOCMED HOSPITALAR LTDA
Valor Global: R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais)
Detentora: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
Objeto: registro de preços para eventual locação futura de BIPAP
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 06/10/2021

Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro de veículo.
Valor Global: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 190/21 – Processo nº. 325/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de seguro de Veículos pertencentes a Frota do SAMU.
Valor Global: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 22/09/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 044/2021 – Processo nº. 357/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELTOM COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P45 para a Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/10/2.021.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica REVOGADO a licitação na modalide DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 067/2021 – PROCESSO Nº. 332/2021, objetivando a
contratação de especializada para fornecimento de materiais, para
construção de calçamento, rampas e muro de arrimo na Rua Higino
Roteli – Bairro Vila Martins III, no acesso à Rua João Victor de Maria, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93
c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogado em:
04/10/2021. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário

Modalidade: Dispensa nº. 074/2021 – Processo nº. 372/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA ME
Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos para atender a
demanda dos pacientes que possuem mandado judicial
Valor Global: R$ 162.308,00 (cento e sessenta e dois mil, trezentos
e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/09/2.021
Modalidade: Dispensa nº. 078/21 – Processo nº. 393/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES
TEMPORÁRIAS EIRELI
Objeto: Contratação fornecimento (aluguel) de piso/palco para
evento que será realizado pela Secretaria de Cultura na data de 17
de Outubro de 2021, com horários das 19:00 as 22:30 na Praça do
Cristo em Avaré, em comemoração ao Outubro Rosa
Valor Global: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/10/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 168/2021 – Processo nº. 299/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LCA – COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI ME
Objeto: contratação de empresa para ampliação da rede de oxigênio do Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 24.793,33 (vinte e quatro mil setecentos e noventa
e três reais e trinta e três centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/09/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 180/21 – Processo nº. 312/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 135/2021 – PROCESSO Nº. 237/2021, objetivando a contratação
de empresa especializada para serviços de higienização e desinfecção interna e externa de prédios públicos e veículos, com fornecimento
de veículos, equipamentos, pessoal, material e insumos necessários
para ações de contenção de disseminação de vírus, bactérias e demais micro-organismos patogênicos, conforme preceitua o artigo 49,
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal. Revogada em: 01/10/2021. Josiane Aparecida Medeiros de
Jesus – Secretária Municipal de Educação.
Fica REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2021 – PROCESSO Nº. 351/2021,
objetivando o Registro de preços para eventual contratação futura
de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva
em equipamentos da Secretaria de Serviços, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93. Revogado em: 06/10/2.021.
Cesar Augusto Luciano Franco Morelli – Secretário Municipal de
Serviços da Estância Turística de Avaré.

SECRETARIA DE FAZENDA
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BANCO DO BRASIL S/A
Objeto: Operacionalização das rotinas de administração dos fluxos
financeiros gerados em função das transferências para a conta única do tesouro do Município, em cumprimento do disposto na Lei
Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, bem como o controle e o pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários
ou não tributários, nos quais o Município seja parte.
Data da Assinatura do Contrato: 01/07/2.021.

OPORTUNIDADE

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA

Modalidade: Dispensa nº. 073/2021 – Processo nº. 371/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: THIAGO GIANI CABRAL MARAGNO
Objeto: Contratação de empresa responsável pela prestação de
serviço de licenciamento de barreamento do piscinão do Lago Mário Emilio Banwart, localizado no Bairro Brabancia em Avaré – a
jusante do Lago Berta Banwart entre a Rua Oswaldo Brito Benedeti
Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/10/2.021

Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas à alteração sem qualquer aviso prévio
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)
divulgou na quinta-feira, 7 de outubro, as vagas
de emprego disponíveis em Avaré. A atualização
é semanal.
São elas:
Encarregado de governança – 01 vaga
Auxiliar administrativo - 01
Auxiliar de limpeza - 01
Auxiliar de mecânico (máquinas agrícolas) - 01
Auxiliar técnico de montagem de equipamentos agropecuários - 01
Caseiro - 02
Costureiro na confecção em série - 01
Encarregado de manutenção de maquinários
de serraria - 01
Engenheiro civil - 01
Extrusor filme balão - 01
Jardineiro - 01
Impressor filme flexográfico - 01
Manobrista - 01
Mecânico de automóvel - 01
Mecânico (motor a diesel) - 02
Montador de estruturas metálicas - 01
Motorista de ônibus urbano - 01
Oficial de manutenção predial - 01
Pintor de estruturas metálicas - 01
Recepcionista atendente - 01

Soldador de máquina Mig Mag - 01
Técnico em segurança eletrônica - 01
Técnico em segurança do trabalho - 01
Vendedor externo – 02 vagas

Sujeitas à alteração
As vagas estão sujeitas à alteração sem aviso
prévio conforme o preenchimento ou retirada das
mesmas pelas empresas.
Empregador
É necessário o cadastro da empresa ou pessoa
física no endereço eletrônico empregabrasil.mte.
gov.br ou diretamente no PAT para a disponibilização de vagas e processo seletivo.
Candidatos
Já o candidato deve se cadastrar no site empregabrasil.mte.gov.br ou por meio do PAT. Os documentos necessários são o PIS, NIT, PASEP, Bolsa
família, Cartão Cidadão, 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.
Serviço
O PAT fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº
1.580, centro). Outras informações pelo telefone
(14) 3732-1414.
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Natal das Crianças: plantão de cadastramento
acontece neste sábado, 9
Atendimento ao
público é das 8
às 12 horas
O Fundo Social de Solidariedade promove no sábado,
9, mais um plantão de cadastramento para o Natal das
Crianças.
O atendimento ao público é das 8 às 12 horas.
A inscrição garante a pequenos de até 12 anos o recebimento de brinquedo no
evento que acontecerá no
final do ano, em data ainda a
ser definida.
Pais ou responsáveis devem apresentar RG, CPF,
comprovante de residência
atualizado, RG ou Certidão
de Nascimento do filho.
O Fundo Social fica na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1842.
Outras informações pelo telefone (14) 3731-2658.

SOLIDARIEDADE

Fundo Social faz doação
de televisores de tubo
É preciso apresentar RG, CPF e
comprovante de residência
O Fundo Social de Solidariedade está fazendo doação
de televisores de tubo.
A retirada deve ser feita
no próprio órgão assistencial.
É preciso apresentar RG, CPF
e comprovante de residência.

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

