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INEDITORIAIS

COMUNICADO

01. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 511 de 11/06/2021, protocolo/processo nº 1137/21 de 14/06/21,
Interessado: JEFERSON LOPES DE GOES
CPF/CNPJ: 411.878.838-16
Endereço: Rua São Pedro,330. Avaré / SP

02. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 951 de 27/06/2021, protocolo/processo nº 1281/21 de 
28/06/2021,
Interessado: LUIZ FERNANDO PADILHA
CPF/CNPJ: 22.046.457/0001-70
Endereço: Estrada Vicinal Avaré-Itatinga, Avaré / SP

03. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AIF nº 040 de 07/03/2016, protocolo/processo nº 443/16 de 07/03/16,
Interessado: FUNDAÇÃO PADRE EMÍLIO IMMOS
CPF/CNPJ: 44.582.583/0001-81
Endereço: Chácara Vera Cruz Avaré / SP

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.456/

Abr2019

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Extrraodiná-
ria que ocorrerá no dia 08/092021- Quarta- Feira às 14:30 h- Plata-
forma ZOOM-Online.
Pauta:
*  Leitura da Ata Anterior;
* Revisão do Edital o FUMCAD;
* Revisão dos Projetos SAI I e SAI II
*   Outros assuntos.

Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor 
comunicar por escrito com antecedência no e-mail: crfelipe69@
gmail.com  e  (cmdca@avare.sp.gov.br )
Atenciosamente,

Estância Turística de Avaré, aos 02 de setembro de 2021..

Priscilla Maria Ribeiro
Presidente do CMDCA
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ-COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimen-
to Interno, considerando-se a pandemia e a impossibilidade de 
reunião presencial, CONVOCA os Conselheiros nomeados pelo 
DECRETO N.º 6302, DE 19 DE MAIO DE 2021, para REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, a ser realizada no dia 08/09/2021 (oito de 
setembro, quarta feira,)   às 18h00 ,  pelo aplicativo Meet . Para par-
ticipar da reunião no Google Meet, clique neste link: https://meet.
google.com/xvr-aggx-udf     Ou abra o Meet e digite este código: 
xvr-aggx-udf 
Pauta:
1) Abertura com a Comunicação da Presidente;
2) Avisos da secretaria; 
3)Leitura e esclarecimentos sobre o Regimento Interno do COM-
DEMA; 
4) Apresentação das ações do PMVA realizadas até o momento 
pela SMMA; 
5) Demanda para verificação junto aos órgãos públicos e iniciativa 
privada sobre a implantação de um CETAS (Centro de Triagem de 
Animais Silvestres); 
5) Palavra livre; 
6) Palavra da presidente.
Estância Turística de Avaré, 02 de Setembro de 2021.

 
Mariana Patty Guilger Primos

Presidente COMDEMA
 

Maria Cristina Marques
Secretária Executiva

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 Conse-
lheiros e seus Suplentes, para Reunião Ordinária, que será realiza-
da no dia 09/09/21 às 09:00 horas (quinta-feira), no formato virtual.
Pauta:
Leitura e aprovação de ata da reunião anterior enviada por e-mail;
Feed back das funcionárias que estão realizando a entrega das 
Placas de atendimento Prioritário;
Participação Professora Cibele no curso na Cidade Botucatu.
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

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 189/2021 – PROCESSO Nº. 321/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de mate-
riais para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
cabeamentos telefônicos das escolas e creches do Município
Recebimento das Propostas: 08 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 20 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 20 de setembro de 2.021 às 08h30min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 20 de setembro 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, 02 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 193/21 – PROCESSO Nº. 331/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de gêneros ali-
mentícios “café da manhã” para atender pacientes assistidos pela 
Residência Terapêutica/CAPS
Recebimento das Propostas: 08 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 21 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 21 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 21 de setembro 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, 30 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 194/21 – PROCESSO Nº. 333/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais para 
adequação de acessibilidade dos Departamentos da SEMADS
Recebimento das Propostas: 09 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 22 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de setembro de 2.021 às 08h10 min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 22 de setembro 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, 31 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 196/21 – PROCESSO Nº. 335/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de materiais médicos hospitalares para a Clínica 
Veterinária Municipal
Recebimento das Propostas: 10 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 23 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 23 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 23 de setembro 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, 31 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 197/21 – PROCESSO Nº. 336/21
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Contratação de empresa especializada, através de Regis-
tro de Preços, para fornecimento de BLOQUETES para confecção 
de Praças e Jardins
Recebimento das Propostas: 16 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 28 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 28 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 28 de setembro 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, 31 de agosto de 2.021 – Eliana 
da Silva Almeida – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 201/2021 – PROCESSO Nº. 340/2021
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços para eventual locação futura de BIPAP.
Recebimento das Propostas: 10 de setembro de 2.021 das 08 ho-
ras até 22 de setembro de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 22 de setembro de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Preços: 22 de setembro 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, 02 de setembro de 2.021 – Crislaine 
Aparecida Santos – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 133/21 – Processo nº. 235/21
Fica ADJUDICADO o Pregão Eletrônico supracitado à empresa 
MARCELO DE JESUS FRANCO ME, cujo objeto é o registro de 
preços para eventual aquisição de kit senha para utilização nos 
atendimentos das Farmácias Básicas e CEAF e demais Unida-
des de Saúde que vierem a necessitar, no valor de global de R$ 
48.000,00 (Quarenta e oito mil reais). Adjudicado em: 27/08/2.021. 
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Es-
tância Turística de Avaré.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 
43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empre-
sa MARCELO DE JESUS FRANCO ME, responsável pelo registro 
de preços para eventual aquisição de kit senha para utilização nos 
atendimentos das Farmácias Básicas e CEAF e demais Unidades 
de Saúde que vierem a necessitar, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
133/21 – Processo nº. 235/21. Homologado em: 01/09/2021.
Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções 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 HO-
MOLOGA a empresa ÉDER HENRIQUE MENDES ME, responsá-
vel pelo fornecimento de vigas de madeira para a Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abastecimento, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 150/21 – Processo nº. 264/21. Homologado em: 25/08/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da 
Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no ar-
tigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA as 

empresas GRUPO INOVARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 
ME (Item 01), MATOS MEDICAMENTOS LTDA EPP (Itens 02, 12 e 
14), ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA 
EPP (Itens 03 e 13), L A PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP (Item 10) e DELTA SHOP – DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (Item 11), 
responsáveis pelo fornecimento de equipamentos para a Clínica 
Veterinária Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 160/21 – 
Processo nº. 285/21. Homologado em: 25/08/2021.
Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estân-
cia 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 DIPROMED 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA (Item 01), CIRÚRGICA PLENA 
PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI EPP (Itens 02 e 04) e CI-
RÚRGICA NOSSA SENHORA – EIRELI EPP (Item 03), responsáveis 
pelo registro de preços para futura aquisição de frasco e equipo para 
dieta enteral, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 164/21 – Processo nº. 
295/21. Homologado em: 24/08/2021.
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 empre-
sa GAMATECH MEDICAL LTDA EPP, referente a contratação de 
empresa para manutenção preventiva e corretiva em aparelho de 
ultrassom, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 169/2021 – Processo 
nº. 300/2021. Homologado em: 26/08/2021.
Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento da Estância Turística de Avaré, no uso das atribui-
ções 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 PEDREIRA PIRAJU LTDA referente ao re-
gistro de preços para eventual aquisição futura de brita graduada e 
macadame, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 170/2021 – Processo 
nº. 301/2021. Homologado em: 30/08/2021.
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 em-
presa LA VIE HOSPITALAR EIRELI EPP, referente a aquisição de 
acessórios para equipamentos médico hospitalar, relativa ao Pre-
gão Eletrônico nº. 172/2021 – Processo nº. 303/2021. Homologado 
em: 24/08/2021.
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 dis-
posto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HO-
MOLOGA a empresa REALCE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA – 
EPP, responsável registro de preços para futura aquisição de Leite 
Pasteurizado Integral para o Programa de Leite Fluído, relativa ao 
Pregão Eletrônico nº. 179/21 – Processo nº. 311/21. Homologado 
em: 01/09/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº.065/2021 – Processo nº. 324/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa O. PEREIRA 
JUNIOR, no valor total de R$ 22.774,33 (vinte e dois mil, setecentos 
e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), objetivando a contra-
tação de empresa responsável pelo fornecimento de gêneros alimen-
tícios diversos para atender as necessidades da junta Militar e Tiro de 
Guerra, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 30 de agosto de 2.021. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 133/21 – Processo nº. 235/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MARCELO DE JESUS FRANCO ME
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de kit senha 
para utilização nos atendimentos das Farmácias Básicas e CEAF 
e demais Unidades de Saúde que vierem a necessitar, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 01/09/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 164/21 – Processo nº. 295/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Valor Global: R$ 63.525,00 (Sessenta e três mil, quinhentos e vinte 
e cinco reais)
Detentora: CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES – 
EIRELI EPP
Valor Global: R$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais)
Detentora: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – EIRELI EPP
Valor Global: R$ 23.925,00 (Vinte e três mil, novecentos e vinte e 
cinco reais)
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de frasco e equipo para 
dieta enteral, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 24/08/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 170/2021 – Processo nº. 301/2021
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: PEDREIRA PIRAJU LTDA
Objeto: registro de preços para eventual aquisição futura de brita 
graduada e macadame



EDIÇÃO 1.030 | AVARÉ, 4 DE SETEMBRO DE 20216
Valor Global: R$ 1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 30/08/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 179/21 – Processo nº. 311/21
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: REALCE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA – EPP
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Leite Pasteuri-
zado Integral para o Programa de Leite Fluído.
Valor Global: R$ 367.650,00 (trezentos e sessenta e sete mil, seis-
centos e cinquenta reais)
Data da Assinatura da Ata de Registro: 01/09/2021

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 065/2021 – Processo nº. 324/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: O. PEREIRA JUNIOR
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades da 
junta Militar e Tiro de Guerra
Valor Global: R$ 22.774,33 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e trinta e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 30/08/2.021

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃ
 ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 150/21 – Processo nº. 264/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ÉDER HENRIQUE MENDES ME
Objeto: Aquisição de vigas de madeira para a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento
Valor Global: R$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais)
Data da Assinatura da Contrato: 25/08/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 160/21 – Processo nº. 285/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GRUPO INOVARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME
Valor Global: R$ 3.451,50 (Três mil, quatrocentos e cinquenta e um 
reais e cinquenta centavos)
Contratada: MATOS MEDICAMENTOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 2.405,33 (Dois mil, quatrocentos e cinco reais e 
trinta e três centavos)
Contratada: ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANI-
MAL LTDA EPP
Valor Global: R$ 1.880,00 (Um mil, oitocentos e oitenta reais), L A PA-
ZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Valor Global: R$ 2.598,00 (Dois mil, quinhentos e noventa e oito reais)
Contratada: DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME
Valor Global: R$ 1.949,20 (Um mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e vinte centavos)
Objeto: Aquisição de equipamentos para a Clínica Veterinária Mu-
nicipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Data da Assinatura da Contrato: 25/08/2.021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 169/2021 – Processo nº. 300/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GAMATECH MEDICAL LTDA EPP
Objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva em aparelho de ultrassom.
Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 26/08/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 172/2021 – Processo nº. 303/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: LA VIE HOSPITALAR EIRELI EPP
Objeto: aquisição de acessórios para equipamentos médico hospitalar.
Valor Global: R$ 9.320,80 (nove mil trezentos e vinte reais e oitenta 
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2021

TERMO DE ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/21 – PROCESSO Nº 212/21 
(Contrato n° 128/21), fica aditado o valor de R$ 7.242,98 (sete mil 
duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), com 
a empresa EDER HENRIQUE MENDES ME, o que corresponde a 
aproximadamente 24,88% (vinte e quatro vírgula oitenta e oito por 
cento) do total do contrato, objetivando a aquisição de material de 
construção para manutenção das pontes da Rua Santa Catarina 
e Rua Saul Bertolacini. Assinatura do Termo Aditivo: 16/08/2.021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 010/19 – PROCESSO N° 166/19 (Contrato n° 
236/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o fornecimento de materiais, 
máquinas, equipamentos e mão de obra para execução reforma 
e ampliação da UBS do Bairro Jardim Brasil, através do Ministério 
da Saúde – FNS Portaria nº1096 de 20 de abril de 2018, propos-
ta 113082950001/*18-007, com prorrogação do prazo de vigência 
contratual até 12 de outubro de 2021. Roslindo Wilson Machado 

– Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 006/2020 – PROCESSO N° 086/2020 (Ata de Regis-
tro de Preços n° 139/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, objetivando o registro de preços 
para eventual contratação futura de empresa especializada para for-
necimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para 
execução de serviços de manutenção preventiva, correção, repara-
ções, adaptações e modificações, em prédios municipais da Secreta-
ria de Educação, em locais onde a execução destes serviços seja de 
responsabilidade da Secretaria, com prorrogação do prazo de vigên-
cia da Autorização de Fornecimento/Execução dos serviços até 20 de 
setembro de 2021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 079/18 – PROCESSO N° 414/18 (Contrato n° 391/18), que 
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
A6 PUBLICIDADE DE MARKETING DIGITAL LTDA, objetivando a 
prestação de serviços de desenvolvimentos e suporte na área de pro-
gramação de web sites para o município, com prorrogação do prazo 
de vigência contratual até 24 de setembro de 2.022, no valor global de 
R$ 7.654,80 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 
centavos). Thais Francini Christino – Secretária Municipal de Comuni-
cação da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE 
Nº 005/19 – PROCESSO N° 031/19 (Contrato n° 033/19), que faz 
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
RÁPIDO SUMARÉ LTDA, objetivando o fornecimento de unidade 
de crédito eletrônico (carregamento de cartão eletrônico) para uso 
nas linhas urbanas de ônibus do município destinado aos alunos 
da rede municipal e estadual sob a responsabilidade da Secreta-
ria Municipal de Educação, com prorrogação do prazo de vigên-
cia contratual até 31 de dezembro de 2.021, no valor global de R$ 
433.400,00 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos reais). 
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal de 
Educação da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Analisando os autos nesta data, foram verificadas divergências na 
Ata de Registro de Preços nº 270/21, referente o PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 146/21 – PROCESSO Nº 249/21, qual seja, equívoco 
na razão social da empresa, motivo pelo qual, os atos praticados 
por este setor deverão ser rerratificados e assinados pelo Secretá-
rio Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré e a empresa 
Quartile Distribuidora de Produtos Médicos Eireli – EPP, nos termos 
a serem conferidos no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERAL a Ata de Registro de Preços 
n° 217/2020, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2020 
– PROCESSO Nº 301/2020, que objetiva registro de preços para 
eventual aquisição futura de medicamentos para atendimento 
de urgência e emergência no Pronto Socorro Municipal – Tabela 
CMED, de acordo com o artigo 78, inciso XII c/c artigo 79, inciso I, 
da Lei 8.666/93. Assinatura do Termo de Rescisão em: 25/08/2.021.

SEC. DE FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO D
 FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
696/21 – RUA RIO DE JANEIRO – 6.867 – SABESP 

NOTIFICAÇÕES:
1239/21 – Q44 – L42 VIVENDA DO SOLEMAR – N.044.042-000 – 
SFR – SONORIZAÇÃO
1239/21 – Q44 – L42 VIVENDA DO SOLEMAR – N.044.042-000 – 
SFR – SONORIZAÇÃO
1240/21 – AV SALIM A. CURIATTI – 3.176.001-000 – ABASE – 
SONORIZAÇÃO 
1240/21 – AV SALIM A. CURIATTI – 3.176.001-000 – ABASE – 
SONORIZAÇÃO 
1241/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.267.024-000 – 
MLSO – SONORIZAÇÃO
1241/21 – RUA WALDEMAR LOPES PERES – 3.267.024-000 – 
MLSO – SONORIZAÇÃO
1242/21 – RUA PEDRO FUSCO – 3.263.016-000 – EF – SONO-
RIZAÇÃO 

1242/21 – RUA PEDRO FUSCO – 3.263.016-000 – EF – SONO-
RIZAÇÃO 
1243/21 – RUA SERGIO BARREIRA – 4.597.012-000 – MCFSO – 
SONORIZAÇÃO
1245/21 – RUA PERNAMBUCO – 4.043.004-000 – CBCL – SO-
NORIZAÇÃO
1247/21 – RUA VICTOR R. FERNANDES – 4.401.013-000 – JNL 
– SONORIZAÇÃO 
1247/21 – RUA VICTOR R. FERNANDES – 4.401.013-000 – JNL 
– SONORIZAÇÃO 
1248/21 – RUA MANDURI – 5.042.022-000 – JAF – SONORIZAÇÃO 
1248/21 – RUA MANDURI – 5.042.022-000 – JAF – SONORIZAÇÃO 
1249/21 – RUA WALDEMAR L. PERES – 3.289.035-000 – JAM – 
SONORIZAÇÃO
1250/21 – RUA MÔNACO – 4.256.031-000 – WLP – SONORIZAÇÃO 
1251/21 – RUA SEME JUBRAN – 3.297.025-000 – SJ – SONO-
RIZAÇÃO 
1252/21 – RUA MARIA J. MONTEBUGNOLI HASPANI – 4.591.034-
000 – JPMR/RS – SONORIZAÇÃO
1255/21 – RUA JACI DE OLIVEIRA – I.064.010-000 – CIEL – PRO-
JETO DE CONSTRUÇÃO
1256/21 – RUA JACI DE OLIVEIRA – I.064.013-000 – CIEL – PRO-
JETO DE CONSTRUÇÃO
1257/21 – RUA JACI DE OLIVEIRA – I.065.004-000 – AJMC – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO 
1258/21 – RUA MARINA LANDI – I.064.006-000 – CIEL – PROJE-
TO DE CONSTRUÇÃO
1259/21 – RUA MARINA LANDI – I.063.012-000 – CIEL – PROJE-
TO DE CONSTRUÇÃO
1261/21 – RUA DOMINGOS CASSETARI – I.062.012-000 – CIEL 
– PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1263/21 – RUA ERNANI DE A. NOVAES – I.067.006-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1264/21 – RUA ERNANI DE A. NOVAES – I.067.010-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1265/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.057.013-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1267/21 – RUA OTACILIO NUNES DUARTE – I.067.003-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1270/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.046.006-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1271/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.029-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1272/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.030-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1273/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.048.031-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1274/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.049.015-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1280/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.003-000 – 
ECC – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1281/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.004-000 – 
ARO – PROJETO DE CONSTRUÇÃO 
1283/21 – RUA ANTONIO RODRIGO PORTO – I.055.010-000 – 
FRM – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1284/21 – RUA CLAUDIO CORREA MARTINS – I.058.038-000 – 
CIEL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1287/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.059.002-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1288/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.058.023-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1289/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.058.024-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1291/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.056.004-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1294/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.052.007-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1295/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.050.010-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1297/21 – AV. GOV. MARIO COVAS – I.059.024-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1298/21 – AV GOV. MARIO COVAS – I.053.022-000 – CIEL – PRO-
JETO DE CONSTRUÇÃO
1299/21 – AV. GOV. MARIO COVAS – I.050.026-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1300/21 – RUA CLAUDIO C. MARTINS – I.047.005-000 – CIEL – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1301/21 – AV. GILBERTO FILGUEIRAS – 4.358.029-000 – JDSN – 
PROJETO DE CONSTRUÇÃO
1307/21 – AV. JOÃO MANOEL FERNANDES – 4.596.020-000 – 
THCA – DEMOLIÇÃO 
1308/21 – AV. JOÃO MANOEL FERNANDES – 4.596.023-000 – 
WR – DEMOLIÇÃO 
1309/21 – RUA JAYME QUARTUCCI – 4.596.015-000 – PHD – 
DEMOLIÇÃO 
1314/21 – RUA AMARAL PACHECO – 2.046.009-000 – ALP – SO-
NORIZAÇÃO
1314-A/21 – RUA AMARAL PACHECO – 2.046.009-000 – ALP – 
SONORIZAÇÃO
1315/21 – RUA ROMILDO ALVES DE MOURA – 4.503.009-000 – 
MEM – SONORIZAÇÃO 
1315-A/21 – RUA ROMILDO ALVES DE MOURA – 4.503.009-000 
– MEM – SONORIZAÇÃO 
1318/21 – RUA ESPIRITO SANTO – 2.086.015-000 – LH – SO-
NORIZAÇÃO 
1318-A/21 – RUA ESPIRITO SANTO – 2.086.015-000 – LH – SO-
NORIZAÇÃO 
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OPORTUNIDADE

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) divul-
gou na quinta-feira, 2, as va-
gas de emprego disponíveis 
em Avaré. A atualização é 
semanal.

São elas:
Ajudante de estruturas me-
tálicas – 01 vaga 
Auxiliar de logística (curso 
NR12 e curso de operador 
de empilhadeira) - 01
Auxiliar de mecânico (má-
quinas agrícolas) - 01

Confira as vagas de emprego 
disponíveis em Avaré
Ofertas estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio

Costureiro na confecção 
em série - 01
Cozinheiro geral - 01
Encarregado na colheita de 
laranja - 01
Engenheiro civil - 01
Lavador de peças e bombas 
injetoras - 01
Mecânico de manutenção 
de máquina industrial - 01
Mecânico de manutenção 
de máquinas agrícolas - 01
Mecânico (motor a diesel) - 01
Montador de estruturas 

metálicas - 01
Operador de jato abrasivo - 01
Operador de transbordo de 
laranja - 01
Trabalhador rural na co-
lheita de laranja - 01
Vagas de emprego para pes-
soas com deficiência: Costu-
reiro na confecção em série 
– 01 vaga 

Sujeitas a alterações
As vagas estão sujeitas a 

alterações sem aviso prévio 
conforme o preenchimento 

ou retirada das mesmas pe-
las empresas.

É necessário o cadastro 
da empresa ou pessoa físi-
ca no endereço eletrônico 
empregabrasil.mte.gov.br ou 
diretamente no PAT para a 
disponibilização de vagas e 
processo seletivo.

Candidatos
Já o candidato deve se ca-

dastrar no site empregabra-
sil.mte.gov.br ou por meio 
do PAT. Os documentos ne-

cessários são o PIS, NIT, PA-
SEP, Bolsa família, Cartão Ci-
dadão, Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e CNH.

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

Serviço
O PAT fica na Casa do Ci-

dadão (Rua Bahia, nº 1.580, 
centro). Outras informações 
pelo telefone (14) 3732-1414.

Ajudar o produtor rural 
a se enxergar como empre-
endedor. Esse é o objetivo 
do Empretec Rural que será 
realizado em novembro em 
Avaré. 

A iniciativa é uma parceria 
entre Sebrae-SP, Faesp/Senar, 
Sindicato Rural, Associação 
Regional dos Engenheiros 
Arquitetos e Agrônomos de 
Avaré (AREA) e Prefeitura da 
Estância Turística de Avaré, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abaste-
cimento. 

A participação é gratuita 
e os interessados precisam 

Empretec terá turma rural exclusiva em Avaré
AGRICULTURA

Curso vai ajudar produtor rural a se enxergar como 
empreendedor

passar por uma seleção. O 
curso utiliza uma metodolo-
gia da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em que 
o participante é desafiado 
em atividades práticas tendo 
como base dez característi-
cas comportamentais. 

Com esse modelo, o em-
preendedor se autoavalia, 
identifica seus pontos fortes 
e fracos e, novamente, é de-
safiado a adotar uma postura 
que reforce as potencialida-
des e corrija suas fraquezas. 

A mudança comporta-
mental se reflete direta e 
imediatamente nos resulta-

dos pessoais e empresariais. 
Interessados em partici-

par do Empretec Rural de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (14) 9 9899-1114.

Na terça-feira, 31 de 
agosto, o consultor do Se-
brae Leandro Ribeiro fez uma 
apresentação sobre o curso e 
detalhou o processo seletivo 
durante reunião na AREA. 

“A parceria com a Prefei-
tura e com o Sindicato Rural 
é fundamental para conse-
guirmos levar empreende-
dorismo, desenvolvimento e 
renda para o campo”, avaliou 
o técnico. 
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CULTURA

Circo, cinema, dança, 
música, teatro, literatura e 
tecnologias, além de con-
teúdos sobre história e me-
mória local, gastronomia e 
turismo. 

Circuito Sesc de Artes traz programação 
on-line de 8 a 19 de setembro
Evento gratuito será transmitido pelo canal do Sesc no YouTube

A artista plástica Vera Ma-
chado finalizou as obras com 
a temática “Flora de Avaré” 
que serão exportadas em se-
tembro para a Califórnia, nos 
Estados Unidos. 

Os sete quadros enco-
mendados pela família Reed 
retratam as belezas naturais 
da estância turística. A artista 
conta com o apoio da Secre-
taria Municipal de Cultura, 

Artista plástica finaliza quadros sobre Avaré que serão exportados para os EUA
Vera Machado conta com o apoio 
da Secretaria Municipal de Cultura

que está providenciando a 
documentação necessária 
para o envio das obras. 

“É um grande orgulho 
para o município que sua flo-
ra seja valorizada e conheci-
da internacionalmente”, res-
salta a pasta. 

A artista agora vai iniciar 
novas pinturas. Ela pretende 
fazer futuramente uma expo-
sição em Avaré. 

De 8 a 19 de setembro, o 
Circuito Sesc de Artes apre-
senta uma ampla programa-
ção on-line que engloba vá-
rias vertentes culturais.  

Artistas que são referên-

cia nacional estão entre as 
atrações.

O evento gratuito é uma 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura.

A transmissão acontece 

pelo canal do Sesc no You-
Tube.  

Realizado desde 2008, o 
Circuito Sesc de Artes tem 
como objetivo estimular a 
circulação e a difusão de tra-

balhos artísticos em cidades 
onde as unidades do Sesc 
não estão presentes.  

Confira a programação 
completa no https://circuito.
sescsp.org.br/. 
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Avaré iniciou o mês de 
setembro registrando um ín-
dice alarmante: 2025 pessoas 
não voltaram para tomar a 
segunda dose da vacina con-
tra a Covid-19. 

“Só a imunização comple-
ta garante proteção efetiva 

Faltosos da segunda dose chegam 
a 2 mil e Saúde emite novo alerta

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

“Completar esquema vacinal é fundamental para garantir proteção contra a Covid-19”,
ressalta a pasta

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 
chuva, o serviço será tem-
porariamente transferido 
para o Centro de Saúde I 
(Rua Acre, nº 1281);

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

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

contra o coronavírus”, ressal-
ta a Secretaria Municipal da 
Saúde.  

De acordo com o balanço, 
356 pessoas não buscaram a 
segunda dose da vacina As-
traZeneca.

Outros 1668 moradores 

deixaram completar o es-
quema vacinal com a Coro-
navac. A pasta registrou ain-
da 1 faltoso relacionado ao 
imunizante da Pfizer. 

Com 772 faltosos, a fai-
xa etária de 20 a 29 anos 
lidera o triste ranking. Já 

o público de 30 a 39 anos 
soma 722 ausentes, núme-
ro também considerado 
muito elevado. 

“A população dever ficar 
atenta à data agendada no 
Cartão Verde para não per-
der o prazo”, ressalta a pasta. 

Quem perdeu o prazo ou 
já está apto para receber a 
segunda dose deve procurar 
imediatamente os pontos de 
vacinação.

A imunização contra a 
Covid-19 acontece de se-
gunda a sexta-feira. 

Locais de 
vacinação

Crianças de 12 a 14 anos 
são vacinadas contra a Co-
vid-19 a partir de quarta-fei-
ra, 8 de setembro. 

A Secretaria Municipal 
da Saúde também inicia na 
mesma data a aplicação da 
dose adicional em idosos a 
partir de 90 anos. É preciso 
levar o Cartão Verde e ter to-
mado a segunda dose há 6 
meses, ressalta a pasta. 

Dois novos grupos
são vacinados
contra a Covid a
partir de quarta-feira, 8
Etapa inclui crianças de 12 a 14 anos e dose adicional em idosos a partir 
de 90 anos  

O atendimento ao público 
será das 8 às 17 horas sem in-
terrupção para o horário de al-
moço durante esse primeiro dia.  

A vacinação está suspen-
sa na segunda-feira, 6, e na 
terça, 7 de setembro, devido 
ao ponto facultativo e ao fe-
riado da Independência. 
Autorização verbal ou por 

escrito
A vacinação do público 

infantil de 12 a 14 anos está 
condicionada à presença de 
pais e/ou responsáveis le-
gais, que poderão autorizar 
verbalmente a aplicação do 
imunizante.

Caso o responsável não 
esteja presente, será preciso 
apresentar o termo de assen-
timento assinado pelos pais 
e/ou responsáveis legais, de 
acordo com o disposto no 

art.142 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o qual ficará 
retido pelo serviço de saúde.

O documento, que deve 
ser levado já impresso e de-
vidamente preenchido, pode 
ser baixado no link https://
drive.google.com/file/d/1px-
saThzN_gFMMcvfToOk228a_
Z3tIhne/view.

Também é necessário 
apresentar CPF, documento 

com foto, cartão SUS e com-
provante de residência.

A recomendação é que o 
munícipe faça o pré-cadas-
tro no site vacinaja.sp.gov.br 
para evitar filas e facilitar o 
atendimento. Confira os lo-
cais de vacinação no box. 



EDIÇÃO 1.030 | AVARÉ, 4 DE SETEMBRO DE 202110

SUSTENTABILIDADE

Servidores da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
participaram de uma capa-
citação anual sobre corte e 
poda de árvores. 

Os profissionais recebe-
ram orientações sobre o ma-
nejo de indivíduos arbóreos, 
o que incluiu regras básicas 
de poda com ou sem fiação, 
formação de espécies, higie-
nização, manutenção e segu-
rança durante o corte, entre 
outros tópicos.  

O curso que teve sua primei-

Servidores do Meio Ambiente
participam de capacitação sobre poda
Curso é oferecido pela pasta desde 2019

ra edição em 2019 está inserido 
no contexto das boas práticas 
de arborização urbana. 

“As árvores reduzem o 
impacto causado pelas chu-
vas evitando erosões, asso-
reamento e enchentes. Além 
disso, elas diminuem a po-
luição por meio da absorção 
do dióxido de carbono, mi-
nimizando o efeito estufa e 
melhorando a qualidade de 
vida”, ressalta a pasta.

A iniciativa integra a dire-
triz do Programa Verde Azul, 

iniciativa que prevê a execu-
ção de práticas sustentáveis 
em âmbito municipal. 

Fique atento!
Muitos munícipes infrin-

gem leis ambientais ao rea-
lizar podas na área urbana. 
O serviço só pode ser execu-
tado por pessoas físicas ou 
jurídicas habilitadas após au-
torização da Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (14) 
3732-1225. 

Estudantes de Engenha-
ria Civil da UniFSP partici-
param na terça-feira, 31, de 
uma visita técnica ao Centro 
de Educação Infantil (CEI) 
Nadime Chibani Marques, 
que fica no Jardim Presi-
dencial. 

O objetivo da atividade 

Universitários visitam prédio municipal 
referência em sustentabilidade

CEI Nadime Chibani Marques conta com lâmpadas de 
LED e outros dispositivos sustentáveis

coordenada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
foi observar as instalações do 
imóvel, considerado modelo 
de sustentabilidade de acor-
do com as diretivas de sus-
tentabilidade do Programa 
Município Verde Azul. 

O edifício adota práticas 

A atualização do Plano 
Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos foi dis-
cutida em audiência pública 
realizada na quarta-feira, 25, 
no Centro Cultural. 

Além de integrantes da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e de outras pastas, 
o evento reuniu represen-
tantes da Polícia Militar Am-

Audiência pública discute 
atualização do plano muni-
cipal sobre resíduos sólidos
Assunto foi discutido na quarta
feira, 25, no Centro Cultural

biental, Legislativo, iniciativa 
privada e sociedade civil. 

O resíduo da construção ci-
vil é de responsabilidade de seu 
gerador e o descarte irregular 
do material é punido por lei. 

As sugestões apresenta-
das durante a audiência pú-
blica farão parte do projeto 
de lei que será enviado para 
a Câmara de Vereadores. 

como a utilização de lâmpa-
das de LED, torneiras com 
temporizadores, válvula de 
descarga com duplo acio-
namento, janela de vidro e 
portas que permitem clari-
dade e ventilação interna, 
entre outros dispositivos 
sustentáveis. 
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LEGISLATIVO

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna pú-
blico a relação das proposituras protocoladas e lidas na Sessão 
Ordinária de 30/08/2021, 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  152/2021
Autoria: Vereadora Carla Flores
Institui no âmbito do Município da Estância Turística de Avaré Se-
mana em Defesa da Democracia denominada "SEMANA ULYS-
SES GUIMARÃES", a ser comemorada anualmente na última 
semana do mês de Janeiro e o dia em Defesa da Democracia a 
ser comemorado anualmente, no dia 01 de Janeiro, e dá outras 
providências.

Projeto de Lei nº 153/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Revoga a Lei nº 1.987, de 16 de fevereiro de 2016 e, dá outras pro-
vidências (doação p/ empresa E. J. CASTILHO & CIA LTDA EPP).

Projeto de Lei nº 154/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Dispõe sobre a instituição do Conselho de Política Cultural de Ava-
ré e adota outras providências.

Projeto de Lei nº 155/2021
Autoria: Prefeito Municipal
Autoriza a afetação de área pública no Bairro Jardim Paraiso e, dá 
outras providências.

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRE-
SENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 30 DE 

AGOSTO DE 2021

MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES
Carlos Wagner Januário Garcia- Vereador, e outros
-que seja consignado em Atas de nossos trabalhos MOÇÃO DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, aos Policiais Militares do 53º 
Batalhão de Militar de Avaré, Sgt André Palhau, Cabo João Paulo 
da Silva, Cabo Anderson Carlos da Silva, Cabo Alessandro Batista, 
Cabo Cláudio Castro e Soldado Lucas Araujo, os quais no último 
Domingo dia 22/08 foram acionados para atender ocorrência de 
Violência Doméstica na Rua José Camilo de Souza no Jardim Pre-
sidencial onde se depararam com um indivíduo de posse de uma 
arma de fogo agredindo uma mulher na via pública defronte uma 
residência, sendo que ao notar a presença dos Policiais tentou eva-
dir-se do local porém foi acompanhado e detido pelos Militares que 
ao refazerem o trajeto da fuga localizaram um revólver calibre 38 
com duas munições intactas e três deflagradas. Ato continuo, os 
Policiais retornaram a residência onde foram informados pela se-
nhora que havia sido agredida de que aquele homem era “seu” filho 
e que também havia discutido e agredido a esposa e filha, as quais 
procuraram refugio na casa daquela senhora, no entanto, o agres-
sor as perseguiu e tendo notado que a “sua” mãe havia abrigado 
“sua” esposa e filha, passou a agredi-la com tapas na rosto e ar-
rastando-a pelos cabelos sendo que em dado momento em que a 
mesma conseguiu se desvencilhar do filho agressor, o mesmo efe-
tuou três disparos de arma de fogo em sua direção que felizmente 
não chegaram a atingi-la. Diante dos fatos, os Policiais deram voz 
de prisão ao agressor, o qual foi conduzido ao Plantão Policial e 
autuado em flagrante por Violência Doméstica, Tentativa de Homi-
cídio, Lesão Corporal e Ameaça. As vidas daquelas mulheres que 
estavam sendo injustamente agredidas  só foram preservadas em 
razão da rápida  e eficaz atuação dos valorosos Policiais Militares 
envolvidos na ocorrência que foram destemidos e demonstraram 
toda a coragem que está arraigada nesses profissionais que não 
medem esforços para defender a Sociedade, mesmo que seja com 

o sacrifício da própria vida.  Diante do exposto, solicito que seja 
cientificado o Sr Comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar de 
Avaré para que o mesmo apresente os referidos Policiais Militares 
em data oportuna para nesta Casa de Leis a fim de serem agracia-
dos com o Diploma de Honra ao Mérito.

INDICAÇÕES
Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
-para que através do setor competente providencie a conclusão da 
avenida Domingos Leon Cruz, localizado na entrada do bairro São 
Rogerio III, em frente à Paroquia Santo Expedito situado a rua João 
Cruz, nº 04, a fim de melhorar o fluxo de veículos que trafegam no 
local e melhor utilização dos usuários.
Roberto Araujo- Vice- Presidente
-para que através do Departamento competente, providencie a ins-
talação de LOMBADA na Rua Maria José de Araujo, próximo a Es-
cola “Orlando Cortez” – Bairro: “Vila Operária”, tendo em vista que 
muitos motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade na-
quela via pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.   
Importante consignar, que com o retorno das aulas presenciais, se 
faz necessário urgentemente a instalação da respectiva lombada.
-para que através do Departamento competente, providencie a ins-
talação de uma Academia Ao Ar Livre, uma Quadra poliesportiva e 
a pintura nas traves existentes no campo de futebol, localizado no 
Bairro: “Chácara Elisa”, visando oferecer um local adequado para a 
prática de atividades físicas e lazer aos moradores daquele bairro.
-para que através do Departamento competente, providencie a 
instalação de Lombada na Rua Maneco Amâncio, próximo ao nú-
mero 780 – Bairro: “São Judas Tadeu”, tendo em vista que muitos 
motoristas irresponsáveis trafegam em alta velocidade naquela via 
pública, podendo provocar acidentes com vítimas fatais.
Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária
- que seja providenciado a instalação de canaletas na Rua Professora 
Danuzia D´Santi,1259, Santa Elisa devido às solicitações de muníci-
pes informando não haver escoamento de água, causando acumulo 
de lama com forte odor em frente as casas dos moradores.
-devido à solicitação de munícipes, que seja providenciado o calça-
mento na rua Saúl Bertolacine, Parque Santa Elizabeth, no entorno 
do posto de saúde ESF, pois, há muita poeira, o que causa trans-
tornos, além de desconforto aos usuários.
-que seja vista, a possibilidade de providenciar os brinquedos do 
“Parquinho do Condomínio Vale do Sol”, pois, os mesmos encon-
tram-se avariados sem condições de uso das crianças.
-que seja enviado à FISCALIZAÇÃO, o problema relatado por inú-
meros munícipes, tendo em vista os problemas das calçadas que, 
ao invés servirem exclusivamente para pedestres, estão sendo 
usadas como estacionamento de veículos. Causando verdadeiro 
caos no trânsito do município e fazendo com que pedestres, ao 
desviarem dos veículos, corram riscos de acidentes, que venham 
acontecer ao caminharem pelo meio fio.
Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade de 
instalar uma academia ao ar livre no Bairro Alto.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade 
de implantação de bicicletários em parques, praças e edifícios pú-
blicos.  Ressaltamos que tal medida garantirá que os munícipes 
transitem até esses locais com a certeza de que encontrarão um 
espaço seguro para guardarem suas bicicletas.  Outra medida im-
portante seria disponibilizar temporários em eventos, festas e fei-
ras, entre outros, facilitando a vida da população.
-por meio do setor competente, realize estudos objetivando instalar 
balanços e brinquedos adaptados às crianças portadoras de necessi-
dades especiais, em algumas Praças de lazer do nosso Município.  A 
presente indicação visa a implantação de balanços e brinquedos para 
crianças com necessidades especiais, que necessitam utilizar cadei-
ra de rodas e que, muitas vezes, são impossibilitadas de participar 
de momentos de lazer e alegria, até mesmo de interagir, vez que, os 
atuais brinquedos não são adaptados às suas necessidades.  Nesse 
sentido, o Município poderá realizar parcerias com entidades, empre-
sas privadas ou organizações da sociedade civil. Assim, contamos 
com a prestimosa atenção da Secretaria no trato desta propositura, de 
salutar importância para a qualidade de vida das crianças portadoras 
de necessidades especiais.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de 
urgência  a remoção dos entulhos e uma ação para estagnar esta 
situação constante no Bairro Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido 
de favorecer e garantir novos empreendimentos para nossa cida-
de, para que possuam vias de acesso planejada. Considerando 
que, a referida propositura tem a finalidade de facilitar a mobilidade 
dos cidadãos, bem como a interligação com futuros empreendi-
mentos fronteiriços.
-por meio do setor competente, para que realize estudo para im-

plantação de um Projeto de manutenção, revitalização e instalação 
de estruturas lúdicas em praças e áreas verde do Município.
-por meio do setor competente, para que providencie estudos no 
sentido de instalar lixeiras com cinzeiros nas proximidades de todos 
os pontos de ônibus de nossa cidade. Com o objetivo de manter 
nossas ruas e calçadas limpas, principalmente livres das chama-
das bitucas de cigarro, sugerimos a instalação destas lixeiras es-
peciais. Após a proibição de fumar nos locais fechados, o número 
de fumantes nas praças e vias aumentou consideravelmente. Com 
certeza, sem alternativas para descartar o cigarro, estes munícipes 
poluem nossas ruas, colaborando inclusive para o entupimento de 
bueiros. O tempo de permanência nas paradas de ônibus faz com 
que nestes locais visualizemos maior número pontas de cigarro. 
A Administração poderia firmar parcerias com a iniciativa privada 
para a instalação destas lixeiras, com propagandas das empresas, 
evitando desta maneira gastos excessivos com as mesmas.
-por meio do setor competente, para que identifique com placas 
as áreas verdes do Município. Considerando que, essa propositura 
se faz necessária, pois em vista das Cidades Turísticas, muitas ci-
dades já identificaram as áreas verdes com placas para controle e 
maior organização e controle do Poder Público.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção do leito carroçável da Rua Joaquim Arnez/Bairro Vera Cruz em 
frente à Creche do Jardim Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado na 
Rua Sergio Gonçalves Chaddad/Bairro Colina da Boa Vista ao lado 
do número 138, 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 Sergio Gonçalves Chaddad/Bairro Colina da Boa Vista ao lado 
do número 05, para que realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie funcionários 
para atender os munícipes no Velório Municipal no Recadastramento 
de jazidos. Considerando que, os munícipes estão levando os docu-
mentos que estão faltando e só tem um funcionário para atender.
Hidalgo André de Freitas
-Para que os problemas Existentes no Bairro Jardim Califórnia e 
relatados abaixo sejam resolvidos:  - no sentido de providenciar 
com urgência a limpeza das Ruas/Calçadas no Bairro Jardim Cali-
fórnia, tendo em vista o acúmulo sujeiras e entulhos existentes no 
local.  - Solicito com urgência também, a pedido dos moradores do 
respectivo Bairro, tendo em vista a falta de iluminação/escuridão 
que se encontra a entrada do Bairro, que esse problema que vem 
prejudicando os moradores seja resolvido pela municipalidade, 
além da sinalização devida na entrada do bairro, como placas de 
sinalização, e faixas de pedestres. - Solicito, que REPAROS sejam 
realizados na escada construída pela Prefeitura que divide o Bairro 
Califórnia e Vila Operária, tendo em vista que a mesma conforme 
fotos apresentadas na Sessão se encontra em péssimo estado de 
conservação, não tendo condições de ser usada pelos moradores 
desses dois bairros.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de pro-
videnciar com urgência a limpeza da área verde localizada ao final 
da Rua José Ferreira Albuquerque nº 410, Bairro Di Fiori. Vale res-
saltar que essa área é de inteira responsabilidade do município e 
essa ação governamental se justifica em vista do mato alto no local, 
bem como da reclamação de vários moradores, informando inclu-
sive da proliferação de animais peçonhentos. A permanência de 
matagais às margens de vias publica, nas áreas municipais, bem 
como, em terrenos baldios, vem causando transtorno as pessoas 
que convivem nestas imediações, sobretudo, trata-se de um pro-
blema de saúde pública.
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de pro-
videnciar COM URGÊNCIA a INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE 
VELOCIDADE na Rua MILTON SILVA paralela com a Rua João 
Caetano Schimidt – Vera Cruz/Camargo.
-NOTIFIQUE OFICIALMENTE as Concessionárias de telefonia, 
Internet, TV a cabo e de energia elétrica para a MANUTENÇÃO E 
MELHORIA DAS SITUAÇÕES DE FIOS CAÍDOS SOBRE CALÇA-
DAS E VIAS PÚBLICAS EM NOSSO MUNICÍPIO – PRAÇA PÚ-
BLIO PIMENTEL – BAIRRO BRABÂNCIA.
Jairo Alves de Azevedo
-Solicito para que através do Departamento competente COMU-
TRAN (Conselho Municipal de Trânsito) analise qual a possibilidade 
de instalar um redutor de velocidade (LOMBADA) na Rua: Teodo-
miro Garcia no Bairro Plimec, próximo ao nº 49, pois os moradores 
e pedestres que transitam pelo local estão sentindo insegurança 
por conta da velocidade que os veículos transitam pela mesma.
-Peço novamente para que através do órgão competente COMU-
TRAN (CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) solicito para 
que através do órgão competente citado acima seja analisada a 
possibilidade de fazer a instalação de uma placa de sinalização 
(PARE) na Rua Batilho Ovidio Tardivo esquina com a Rua Ernes-
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to Vendramini, no local há extrema necessidade da instalação da 
mesma, pois ali já houve vários acidentes e nada foi feito após. Os 
moradores e comerciantes reivindicam a este vereador providên-
cias sobre o local.
Leonardo Pires Rípoli
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, junto ao 
setor competente, um aumento no número de vagas para "carga 
e descarga" no centro da cidade.  Fomos procurados por diversos 
proprietários de lojas da área central, e também funcionários de 
transportadoras, que relataram dificuldades na execução do referi-
do serviço, por conta das poucas vagas existentes.  As reivindica-
ções citam as áreas centrais das ruas Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Pernambuco, como pontos ideias para tal melhoria.
Luiz Claudio da Costa
-O VEREADOR LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, INDICA, nos termos 
regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal, que designe a Secretaria de 
Meio Ambiente, e ou Secretaria de Serviços da municipalidade, 
para que de manutenção, ou seja feita a remoção e SUBSTITUI-
ÇÃO “urgente” de uma antiga ÁRVORE, localizada na calçada da 
Rua Acre entre a Rua Monsenhor Celso com Rua Francisco Dias 
de Almeida, na altura do número  840 – Bairro Jardim São Paulo, 
motivo pelo qual, a enorme Árvore encontra-se na iminência de cair 
e provocar sérios danos a coletividade, além de estar interrompen-
do a passagem de cadeirantes, idosos, pessoas com mobilidade 
reduzidas e demais pedestres que utilizam da referida calçada. 
Frisa-se: Essa é uma reivindicação antiga dos moradores da locali-
dade que por mais de 15 anos reclamam da situação em evidência.
-VEREADOR LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, INDICA, nos termos 
regimentais vigentes ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que solicite o Setor de Ser-
viços da Municipalidade – Setor de Serviços Iluminação, que seja 
feito o reparo ou a substituição “URGENTE” de LÂMPADAS com 
defeitos do POSTE LOCALIZADO NA RUA IOIO DE FREITAS, 211 
– DE FRENTE DO LADO ESQUERDO, BAIRRO JARDIM PRESI-
DENCIAL no Município.  Esclareço ainda que, essa é uma reivindi-
cação insistente dos moradores da localidade.
Magno Greguer
-por meio do setor competente, para que realize a compra de um 
castramóvel para a cidade de Avaré, pois o de campanha é so-
mente 01 ( um ) dia, nosso município precisa de uma castração 
contínua para dar apoio aos munícipes e zerar a fila de espera, 
pois além de dar um suporte maior para as pessoas que gostam de 
animais, será um grande benefício para nosso município.
-por meio do setor competente, para que realize na rua Álvaro Le-
mes Torres no bairro Brabância, em frente aos números 642 e 644, 
a construção de uma calha no asfalto para queda da água, pois 
quando as pessoas lavam suas casas e nos dias de chuvas a água 
fica toda parada em frente aos números citados, trazendo transtor-
nos para os moradores do local.
-por meio do setor competente, para que realize na junção das es-
quinas rua Osvaldo Rodrigues Gonçalves com rua Geraldo José 
Silvestre no Bairro Avaré I, a construção de uma calha para queda 
da água,  vir da rua Osvaldo Rodrigues Gonçalves para descer 
pela rua Geraldo José Silvestre do lado esquerdo de quem desce 
a mesma , pois a água esta descendo pelo lado direito e entrando 
nas residências de moradores estragando toda a guia e a calçada.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA JOSÉ DE LUCHIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento da Senhora IZABEL MARTINS RUBIO PEGOLI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor MAURO FERNANDES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor OSWALDO APARECIDO GREGORIO.
Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
- para através do setor competente, para que informe a esta Casa 
de Leis a possibilidade de implantação de um posto móvel de aten-
dimento à população em locais de grande circulação, como no 
Centro Comercial, início do mês e na Feira da Lua.
-para que a mesma encaminha a esta Casa de Leis, qual o valor 
que está nas contas da Prefeitura sobre a Lei Aldir Blanc e que 
ainda pode ser utilizada pelo município aos artistas.
-para que a mesma encaminha a esta Casa de Leis em que fase 
está a utilização da Lei Aldir Blanc em Avaré e qual o plano de 
utilização da verba remanescente, já que seu prazo acabará no 
final de outubro.
-para sejam consignados VOTOS de aplausos parabenização aos 
avareenses Feliphe Ribeiro e José Álvares foram campeões nas 

categorias 70 kg e 80 kg, respectivamente, na 1° Copa Garopaba 
de Luta de Braço.
-para que seja oficiado, a CERIPA, para que informe a esta Casa 
de Leis uma planilha de quais os loteamentos e sua porcentagem 
territorial com iluminação pública.
Roberto Araujo- Vice- Presidente
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ALEXANDRE PIRES FERRAZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora CONCETA RODANÓ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora FLORALICIA CORRÊA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora BENEDICTA DAS DORES LUZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ISABEL CRISTINA ANDRADE.
Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária
-que a Secretaria Municipal da Agricultura, informe a política de 
castração que está sendo realizada no município, como também, o 
processo de cadastramento dos animais, e ainda, requeiro informa-
ções da especificação da linha utilizada na saturação das cirurgias.
Adalgisa Lopes Ward
- 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 nos informe se já 
foi analisado o Projeto do Governador João Doria sobre Casa da 
Mulher em todo Estado para acolhimento e capacitação. Consi-
derando que, a iniciativa do Governo de São Paulo prevê inves-
timento total de 14,5 milhões em 20 Unidades Regionais apenas 
na primeira fase. A Casa da Mulher em todo Estado vai permitir 
acolhimento, suporte jurídico e psicológico, qualificação e acessibi-
lidade.  Considerando que, os prédios da Casa da Mulher em São 
Paulo serão erguidos por meio de um Convênio a serem firmados 
entres a SDR e Municípios das diversas regiões administrativas 
do Estado. Para fazer o equipamento, as cidades devem possuir 
o Conselho Municipal da Mulher constituído e fazer a adesão ao 
Programa e a SDR disponibilizou um QR Code  para que os Muni-
cípios interessados possam aderir – acesso ao link:  HTTPS://www.
sdr.sp.gov.br/media/20.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
por meio do setor, para que informe a esta Casa de Leis sobre 
o Certificado do Regularidade Previdenciária: O Município da Es-
tância Turística de Avaré possui Certificado de Regularidade Pre-
videnciária?  Caso positivo, solicito o envio do referido Certificado 
para análise.  Caso negativo, que nos informe quais os motivos. 
Considerando que, o Certificado de Regularidade Previdenciária 
é um documento que confirma se o regime previdenciário próprio 
do Município está adequado às previsões jurídicas das Leis nº 
9.717/98, nº 10.887/2004 e da  Portaria MPS nº 402/2008 – todas 
relacionadas à Previdência Social.
-um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. MILTON PAU-
LO PRADO MARCELINO DE OLIVIEIRA ocorrido em Avaré , no 
dia 26 de agosto do corrente, fato esse que causou grande cons-
ternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de 
pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a 
tradicional família aqui radicada.REQUEIRO mais que, do delibera-
do seja cientificada a família enlutada, através de sua esposa, Mara 
Vicenta Albuquerque de Oliveira e seus filhos Murilo, Matheus e 
Maria Eduarda, residente em Avaré, à Rua Rio Grande do Sul nº 
2445 – Bairro do Braz, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sin-
ceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e dolo-
roso acontecimento.
-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 nos informe: Quais providências 
serão tomadas para que seja colocado grades nos bueiros da Rua 
Francisco de Oliveira/Bairro São Rogério II, em frente a primeira lom-
bada do bairro? Considerando que, os buracos são grandes, muníci-
pes e moradores do bairro estão preocupados com os bueiros abertos 
sem proteção e até mesmo uma criança poderá cair no local. Solicito a 
instalação das grades nos bueiros da referida via, para que todos que 
passam pelo local não corram nenhum perigo.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ava-
ré e Secretaria Municipal da Educação, para que informe a esta 
Casa de leis sobre a Revisão Anual da Reposição Salarial de todos 
os Servidores Municipais da Estância Turística de Avaré. Qual a 
razão da não realização da Revisão Geral Anual para reposição 
das perdas inflacionárias nos vencimentos dos servidores e fun-
cionários municipais da Estância Turística de Avaré até a presente 
data?  Considerando que, desde não foi concedida a revisão geral 
anual dos servidores, que já deveria ter sido concedido aplican-

do-se o INPC (Lei Complementar 126/2010 art. 44 parágrafo 1º). 
Considerando que, no ano de 2021, não foi concedida a Revisão 
Geral Anual e deveria ter sido utilizado o IPCA conforme previsto 
na Lei Complementar Federal nº 173/2020 de 27 de maio no artigo 
8º inciso VIII, visando assegurar com isso o mínimo ao servidor 
com relação ao poder aquisitivo. Solicito que o cumprimento da Lei.
Carlos Wagner Januário Garcia
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, que seja oficiado o Sr Prefeito Municipal para 
que o mesmo encaminhe através do setor competente para esta 
Casa de Leis o contrato efetuado com a Empresa ARPOADOR 
COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA e os valores globais que foram gastos anualmen-
te desde a sua contratação.
Hidalgo André de Freitas
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de 
Saúde de Avaré, Roslindo Machado, em face aos inúmeros ques-
tionamentos dos munícipes a respeito da falta de médicos na Rede 
Municipal de Saúde, solicitamos que nos sejam informados sobre 
os seguintes questionamentos:1 – Quantos médicos atendem no 
município de Avaré, encaminhando a essa Casa de Leis as Escalas 
Médicas de cada Posto de Saúde/ Unidade Básica de Saúde, com 
os respectivos médicos lotados em cada unidade, qual horário de 
atendimento e qual a especialidade disponível em cada unidade/
posto? 2 – Por turno, qual a quantidade de médicos nessas Unida-
des de Saúde e Quantas consultas são realizadas diariamente nes-
sas Unidades? 3 – Quais as especialidades atendidas/disponíveis 
nessas Unidades de Saúde? Vale ressaltar, que tais informações 
devem ser encaminhadas a essa Casa de Leis de maneira detalha-
da, separada por Unidade/Posto, buscando maior esclarecimento a 
população Avareense.
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal através do Setor Competente, 
possa informar a essa Casa de Leis quais as providências toma-
das pelo município quanto a aplicação da  LGPD – LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS, lei aprovada em 2018, que entrou em 
vigor no Brasil em 18 de setembro de 2020. Esta lei cuida especifi-
camente de tudo aquilo que envolve dados pessoais, ou seja, todas 
as informações que permitam identificar ou tornar identificável uma 
pessoa natural, como por exemplo, nome, RG, CPF, endereço, 
telefone, e-mail, IP de um computador, geolocalização, imagens, 
dentre muitos outros. Aplica-se a toda e qualquer empresa, de di-
reito privado ou público (prefeituras, órgãos estatais, e etc.) que 
tenham em sua rotina operações com dados pessoais.
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal através do Setor de Fiscalização 
Municipal,  NOTIFIQUE OFICIALMENTE as Concessionárias de 
telefonia, Internet, TV a cabo e de energia elétrica para a MANU-
TENÇÃO E MELHORIA DAS SITUAÇÕES DE FIOS CAÍDOS SO-
BRE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS EM NOSSO MUNICÍPIO.  O 
objetivo é de que elas realizem as adequações para que pedestres, 
motoristas e motociclistas não corram riscos ao passar próximos 
destas situações, além de melhorar o ambiente urbano da cidade. 
Vale destacar que tal problema é recorrente nos 4 cantos da cida-
de.  Em diversos bairros do nosso município existem diversos ca-
sos de fios pendentes e caídos sobre vias públicas e calçadas, fios 
suspensos de forma a ficarem ao alcance dos consumidores, além 
de situações em que os fios estão amarrados em árvores e placas 
de sinalização, sendo necessária uma FISCALIZAÇÃO MAIS RÍGI-
DA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A ESSAS EMPRESAS.
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito 
Costa Silvestre, Prefeito Municipal para que INFORME a essa 
Casa de Leis, tendo em vista a demolição do KARTÓDROMO MU-
NICIPAL – JOSÉ FARIA, inaugurado em 21/10/1979, ocorrida no 
início da manhã de sábado 28/08/2021, ONDE será Construído o 
Novo KARTÓDROMO MUNICIPAL. Em relação à área do Antigo 
Kartódromo, tal espaço pertencente ao Parque de Exposição Dr. 
Fernando Cruz Pimentel será utilizado de qual forma pela munici-
palidade?. Existe algum projeto em andamento junto ao município 
para a utilização dessa área?
-Para que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, Prefeito Municipal, o Secretário Municipal de Obras e 
o Secretário Municipal de Agricultura para que INFORME a essa 
Casa de Leis: EM RELAÇÃO às Obras Urbanas paradas em nosso 
município como exemplo a Avenida Domingos Leon Cruz, conti-
nuação Avenida Donguinha Mercadante, Ligação entre Bairros 
Vera Cruz e Bairro Ipiranga, Avenidas do Parque Industrial, Ave-
nida Fuad Haspani entre outras, quanto à finalização ou previsão 
de continuidade dessas obras.Solicito INFORMAÇÕES também e 
atenção especial, quanto as estradas Rurais do nosso município, 
para que a Secretaria competente tome providências em relação 
a Conservação das mesmas em benefício dos produtores e mo-
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radores dos bairros rurais. Vale destacar que possuímos diversos 
Bairros Rurais em nosso município, além de bairros que margeiam 
a Represa que também necessitam de melhorias.
Jairo Alves de Azevedo
- sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e o COMUTRAN. Solicito para que o órgão compe-
tente citado analise a possibilidade de realizar a pintura de faixas 
de sinalização de solo da Rua Teodoro Colella esquina com a Av. 
João Vitor de Maria no bairro Vila Martins. No local já houve vários 
acidentes pela falta de sinalização. Solicito com máxima urgência 
uma análise da situação, também peço para que o responsável nos 
dê um parecer sobre o assunto.
-para que seja oficiado o COMUTRAN. Solicito para que o órgão 
competente citado analise a possibilidade de realizar à instalação 
de uma placa “PARE” ou “DÊ A PREFERÊNCIA”, na Av. Emilio Fi-
gueiredo defronte ao n° 15 no Bairro Jardim Tropical. Os veículos 
trafegam em alta velocidade e existe uma rotatória no local onde o 
fluxo de veículos é de bastante movimento, ocorrendo um enorme 
riso de acidentes. Solicito com máxima urgência uma analise da 
situação, também peço para que o responsável nos dê um parecer 
sobre o assunto.
-sejam oficiados o Prefeito Municipal, Senhor Joselyr Benedito 
Costa Silvestre e a Secretaria de Obras e Serviços. Solicito para 
que analise a possibilidade de realizar a instalação de uma ou duas 
lixeiras na Av. Tininho Negrão defronte ao bairro Vila Esperança. 
No local há bastante descarte de lixo e não tendo um local apro-
priado os moradores acabam colocando o lixo no canteiro da Av. 
Tininho Negrão. Peço para que o órgão competente vá até o local, 
analise e nos dê uma solução adequada para essa situação.

EXTRATO DE EDITAL 

Processo nº 14/2021 - Pregão Presencial nº 05/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/08/2021, 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) veícu-
lo de passeio tipo sedan médio, DEVENDO O BEM FORNECIDO 
ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, equipado com todos os aces-
sórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, conforme itens 
constantes 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 14h00min e também poderá ser aces-
sado através do link: camaraavare.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3711-3070. 

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ
Presidente da Câmara

circumpercursos HUMANOS/DEPTO.DE PESSOAL 

Notificação - Processos/expedientes conclusos 
para ciência  

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

Data: 03/09/2021
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 056/2021 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 E 6123/2021,  considerando exoneração por mudança 
de cargo de isabel Cristina Cassetari e não comparecimento do 
29º classificado, convoca o(s) classificado(s) do Concurso Publico 
002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, de 26 de 
Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, no Se-
manário Oficial Eletrônico, para o cargo/função de TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamen-
to de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal , munido (a) com 
os documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul nº 
1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento ad-
missional ( nomeação, exames médicos) e entrega da documen-
tação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da 
vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente 
posterior.

Classificação  Nome (classificado (a))
30º   JACQUELINE BRICK                             
Estância Turística de Avaré, aos 03 de Setembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ATRIBUIÇÃO SUMARIA Auxiliar no atendimento a pacientes 
LC 127/2010   sob a supervisão e orientação do 
médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médi-
cas e auxiliar em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o 
instrumental médico. Observar e registrar sintomas e sinais vitais 
apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 
superior. Participar de programas de aprimoramento profissional. 
Desempenhar outras tarefas semelhantes nos programas de saú-
de, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins designa-
das pela chefia imediata.

REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso es-
pecífico na área (Técnico em Enfermagem) e registro no COREN

HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais (a ser determi-
nado pelo Secretário Municipal da Saúde)

LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pelo Secretário 
Municipal da Saúde

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profissional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– diploma frente e verso e registro no órgão autenticados
01   Certificado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF fi-
lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
01   Cartão SUS
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de 
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego 
público
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 057/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/21 E 6123/21, e conforme Decreto n° 5868/2020, , conside-
rando as justifi cativas contidas no Ofício 245/2021 e exoneração de 
Edinalva da Silva Evaristo,  CONVOCA, classifi cados do Concurso 
Publico 001/2018, homologado através do Decreto nº 5232/2018, 
de 20 de Julho de 2018, publicado em 20 de Julho de 2018, no 
Semanário Ofi cial Eletrônico, prorrogado pelo Decreto 6206/2021, 
publicado em 23/03/2021,para o cargo/função de MONITOR, a 
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos 
Humanos e Gestão de Pessoal, munido dos  documentos abaixo 
descritos, sito a  a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 
17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, nomea-
ção, exames médicos e entrega da documentação exigida.                                                                                                                                        
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CARGO: MONITOR 
Classifi cação Nome
32  CAIO AUGUSTO APARECIDO DA SILVA

Estância Turística de Avaré, aos 03 de Setembro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  MONITOR
DESCRIÇÃO SUMARIA Compreende em executar tarefas 
DO CARGO  sob supervisão, serviços de aten 
(L.C. 127/2010)   dimento às crianças em suas ne-
cessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação, 
garantindo seu bem-estar, adaptação e desenvolvimento físico e 
mental, bem como monitorar jovens e adultos em unidades escola-
res, ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas 
afi ns designadas pela chefi a imediata.
REQUISITO  ENSINO FUNDAMENTAL   
(L.C. 126/2010)  COMPLETO
LOCAL DE TRABALHO A ser determinado pela Secretária 
Municipal Da Educação
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profi ssional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
– conclusão de Ensino Fundamental Completo
01   Certifi cado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimento, RG e CPF de 
fi lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via internet) 
01    certidão de ações cíveis e criminais (TJ)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fi ns comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 
GESTÃO DE PESSOAL -DRHGP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 058/2021
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos do Decreto nº 
6121/2021 e 6123/2021,e conforme Decreto 5868/2020,  conside-
rando justifi cativas contidas Ofi cio 243/2021/SME e exoneração de 
Anderson de Sa Gomes, CONVOCA, os classifi cados do Concurso 
Publico 002/2018, homologado através do Decreto nº 5317/2018, 
de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26 de Outubro de 2018, 
no Semanário Ofi cial Eletrônico, para o cargo/função de AGENTE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - D.E.S.S.

CONVOCAÇÃO

Fica agendada, no DESS, perícia médica ao servidor SUZETE DE 
FÁTIMA RUSSO SANTOS, Cargo AUXILIAR DE DESENVOLVI-
MENTO INFANTIL, Matrícula nº 7357, Motivo AVALIAÇÃO MÉDICA.

AVALIAÇÃO DATA  HORA
Médica  08/09/2021 15:30

Obs: Ao se apresentar, portar cópia simples e original do cartão do 
SUS atualizado, carteira de vacina, e todos os exames realizados, 
receituário e guias de exames a serem feitos.

ADMINISTRATIVO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Depar-
tamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal , munidos 
dos documentos abaixo descritos, sito a Rua Rio Grande do Sul 
nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento 
admissional, nomeação, exames médicos e entrega da documen-
tação exigida, abaixo listada.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classifi cação Nome
66º  BERNARDETTE BONFANTI TEIXEIRA

Estância Turística de Avaré, aos 03 de Setermbro de 2021

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO  AGENTE ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÃO  Compreende em executar serviços 
LC 188/2013   de apoio nas áreas administrativas, 
fi nanceiras, logísticas e recursos humanos das diversas unidades 
administrativas; classifi car documentos diversifi cados e correspon-
dência, transcrição de dados, lançamentos, manuais e digitação 
em programas específi cos, prestação de informações de proces-
sos, arquivo, atendimento ao publico em geral; executar atividades 
auxiliares de classifi cação e catalogação de manuscritos, livros, 
periódicos e outras publicações; planejar , organizar e executar ati-
vidades pertinentes ao centro de documentação e arquivo da mu-
nicipalidade, verifi cando a legislação quanto ao tempo correto para 
arquivo e condicionamento dos mesmos. Executa tarefas afi ns de-
signadas pelo superior imediato.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo e conheci-
mento em informática
HORÁRIO DE TRABALHO 40 horas semanais / 8 horas diárias
LOCAL DE TRABALHO Local a ser determinado pela Se-
cretária Municipal da Educação
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02   Documento de Identidade - RG
02   Cadastro Pessoa Física - CPF
02   Comprovante residência (água, luz, 
telefone, etc)
01   Título eleitoral e último comprovan-
te de votação
01   Carteira Profi ssional - CTPS
01   PIS - PASEP
01   Comprovante grau de escolaridade 
autenticado
01   Certifi cado militar
01   Certidão nascimento / casamento
01   Certidão nascimentos, RG e CPF 
dos fi lhos (menores de 14 anos para salário-família/maiores para I.R.)
01   Antecedentes Criminais (via inter-
net) e certidão de ações cíveis e criminais (TJ/fórum)
01   Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última 
Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fi ns comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

CONVOCAÇÃO

Fica agendada, no DESS, perícia médica ao servidor CILMARA 
APARECIDA CRUZ, Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPE-
CIAL, Matrícula nº 8045, Motivo AVALIAÇÃO MÉDICA.

AVALIAÇÃO DATA  HORA
Médica  08/09/2021 14:30

Obs: Ao se apresentar, portar cópia simples e original do cartão do 
SUS atualizado, carteira de vacina, e todos os exames realizados, 
receituário e guias de exames a serem feitos.
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SOCIAL

Debater, elaborar e pro-
mover diretrizes que garan-
tam mais qualidade aos ser-
viços prestados aos usuários 
do Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS). 

Esse foi o objetivo da 12ª 
Conferência Municipal de 

Conferência municipal debate
políticas públicas de Assistência Social 
Edição foi realizada na sexta-feira, 27, no auditório da Câmara de Vereadores

Assistência Social realizada 
na sexta-feira, 27, pelo Con-
selho Municipal de Assistên-
cia Social. 

A edição aconteceu no 
auditório da Câmara Munici-
pal e seguiu todos os proto-
colos sanitários. 

O evento que teve como 
tema “Assistência Social: di-
reito do povo e dever do 
Estado, com financiamento 
público, para enfrentar as 
desigualdades e garantir a 
proteção social” contou com 
o apoio da Secretaria Muni-

cipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SEMADS).

Representantes de enti-
dades governamentais e não 
governamentais tiveram voz 
e voto na escolha de propos-
tas de políticas públicas de 
Assistência Social nos âmbi-

tos municipal, estadual e na-
cional.

Na oportunidade, tam-
bém foram eleitos os dele-
gados que representarão o 
município na conferência es-
tadual que será realizada em 
outubro.

Entidades socioassisten-
ciais que têm parceria com 
a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré reiniciaram 
o atendimento presencial no 
final de agosto.  

Entidades socioassistenciais reiniciam atendimento presencial
Aproximadamente 700 pessoas são atendidas por instituições que atuam em parceria com o município

Juntas, Colônia Espíri-
ta Fraternidade, Nocaija, 
VANA, Seara, Amigo Soli-
dário, Creche Senhora San-
tana, APAE e Associação 
Arco-Íris atendem aproxi-

madamente 700 pessoas.
A retomada consciente 

acontece após aval da Vigi-
lância Sanitária (VISA), infor-
ma a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvi-

mento Social (Semads). 
As entidades passaram 

por vistoria e receberam 
orientações sobre protocolos 
sanitários contra a Covid-19. 

Com o parecer favorável 

da VISA diante da adequa-
ção ao Plano SP, as ativida-
des foram iniciadas a par-
tir de 23 de agosto após a 
emissão do Decreto Muni-
cipal n° 6404.


