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LEGISLATIVO

MOÇÃO, INDICAÇÕES e REQUERIMENTOS APRE-
SENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 08 de 

FEVEREIRO de 2021

MOÇÃO DE APLAUSOS
Vereador Hidalgo André de Freitas e outros

-Que seja consignado em ata dos nossos trabalhos esta MOÇÃO 
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a empresa INRODA – IN-
DÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA, que 
na data de 02 de fevereiro de 2021 completou 61 anos de funcio-
namento, gerando empregos e riquezas para o Município. A Inroda 
surgiu em Avaré, na Rua Rio de Janeiro, na década de 1960. Na 
pequena “oficina do João Torneiro”, nasceu o produto que revo-
lucionaria a prática de limpeza de lavouras e pastagens no Bra-
sil: a Roçadeira de Arrasto Avaré. Entre serviços de tornearia, o 
Sr. João Sampaio trabalhava recuperando peças de caminhões, 
automóveis, tratores e máquinas agrícolas. Surgiu então a ideia 
de aproveitar o chassi de caminhões para produzir carretas agrí-
colas. Junto a seu irmão Roque Sampaio, iniciou diversos testes, 
utilizando o eixo diferencial dos caminhões com um jogo de facas 
cortantes acoplado diretamente no pinhão. Estava criado o protó-
tipo da primeira máquina de roçar do país. Após exaustivos estu-
dos de mecânica e muita dedicação, o invento se transformou num 
implemento simples, robusto e versátil. Pecuaristas e lavradores 
da época gostaram tanto do produto que, em pouco tempo, a ro-
çadeira inicialmente produzida sob encomenda passou a ser in-
dustrializada. Surge então a Indústria de Roçadeiras Desbravador 
Avaré - Inroda. Com a produção em série e a missão de atender 
a incessantes encomendas do produto, a empresa adquiriu novas 
instalações, maiores e mais adequadas, mudando-se para lá no 
início de 1971. Em sua nova sede, na Rua Piauí, 810, a Inroda 
iniciou um programa de desenvolvimento constante, implantando 
novas tecnologias, somando experiências e investindo na capaci-
tação de seus funcionários. Com o trabalho sendo desenvolvido, 
novos implementos, como roçadeiras hidráulicas, caçambas carre-
gadeiras, garfos para silagens, guinchos hidráulicos, trituradores e 
carretas forrageiras foram surgindo. Hoje, a busca pela qualidade 
de seus produtos e a preocupação com a satisfação total de seus 
clientes conferem à Inroda a experiência para liderar as vendas de 
roçadeiras no Brasil e atingir com sucesso o mercado internacional. 
Atualmente a empresa fica localizada na Rodovia João Mellão SP 
255, km 264 + 600m, sendo um orgulho para nosso município e 
exemplo para demais empresas.

INDICAÇÕES
Flavio Eduardo Zandoná- Presidente

- que através do Departamento Competente realize a capinação e 
limpeza do terreno na Avenida Major Rangel que fica ao fundo da 
sede da OAB.

Carla Cristina Massaro Flores- 2a Secretária
-para que através do setor competente, providencie a manutenção 
da estrada do Bairro Ilha Verde, posto encontrar-se a mesma em 
péssimas condições de uso.
-para que através do setor competente providencie a fixação das 
placas com os respectivos nomes das ruas do Bairro Camargo, 
posto encontrar-se a maioria das vias sem as referidas placas de 
indicação do respectivo nome, causando transtorno aos moradores 
e principalmente visitantes do bairro.
-para que através do setor competente providencie a pintura, bem 
como a troca das cadeiras e substituição do carpete do Velório Muni-
cipal, pois encontram-se em total desgaste devido à ação do tempo.
-para que através do setor de Tributação e Secretaria Municipal da 
Fazenda, estude a possibilidade de restabelecer, para o corrente 
ano, o programa REFIS, pois muitos munícipes vêm enfrentando 
severa crise em decorrência da pandemia da COVID-19.
-para que através do setor competente, estude a possibilidade de 
uma reestruturação na Guarda Municipal, a fim de oferecer infra-
estrutura necessária à ação da mesma no município, para que a 
mesma possa atuar com mais efetividade nas ruas da cidade.
-para que através do setor competente providencie uma casa de 
apoio aos acompanhantes dos pacientes da nossa cidade que fa-
zem tratamento no Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP.  
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente propositura pelo fato de 
que, os acompanhantes dos pacientes, nas faixas etárias, maiores 

de 18 e menores de 60 anos, que se encontram em tratamento 
do câncer no hospital supracitado, não podem ficar abrigados no 
hospital, tendo de arcar com altíssimas despesas de hospedagem, 
o que a grande maioria não tem condições.

 Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que adote mecanismos visan-
do o recolhimento de animais soltos e/ou abandonados pelas vias 
públicas da cidade e encaminhar para entidades responsáveis para 
acolhimento e pontos de adoção.
-por meio do setor competente, para que implante nas áreas ver-
des do Município academias ao ar livre, com disponibilidade de 
espaços nas Praças Públicas acompanhadas por profissionais ou 
orientadores com conhecimento básico.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de 
urgência a recuperação de toda a extensão do leito carroçável da 
Avenida Donguinha Mercadante.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter 
de urgência limpeza em toda extensão da Avenida Leon Cruz que 
está com muito mato.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza dos matos 
que estão cobrindo o Ponto de ônibus na Avenida João Manoel 
Fernandes/Bairro Camargo em frente ao número 735.
-por meio do setor competente, para que providencie mais funcio-
nários para atender o grande número de pessoas que são atendi-
das no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
-por meio do setor competente, para que em acordo com a legisla-
ção vigente notifique os proprietários de casas abandonadas com 
acúmulo de lixo e entulhos nas áreas externas.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter de 
urgência DISCIPLINA para controlar um grande número de pesso-
as no Centro de Saúde I Dr. José Bastos Cruz.
-por meio do setor competente, para que estude a possibilidade 
de aumentar o valor da cesta básica dos funcionários municipais.
-por meio do setor competente, para que realize estudos para 
construção de ciclovias em nossa cidade.
-por meio do setor competente, para que providencie roçada e 
limpeza, bem como manutenção constante na Estrada do Bairro 
Ipiranga com o Bairro Vera Cruz.
-por meio do setor competente, para que implante auxílio à distân-
cia aos funcionários da saúde que exercem suas funções distante 
do centro da cidade.
-por meio do setor competente, para que verifique o porquê da demo-
ra para atender os pacientes do Posto de Saúde da Rua Acre e solicito 
que seja verificado essa situação constrangedora para os pacientes.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com 
a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno existente 
na Rua Abílio Garcia/Vila Jussara ao lado do número 71, para que 
realize limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que remova os entulhos de-
positado indevidamente na Rua da Colina/Bairro Colina Verde em 
frente ao número 742.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com 
a legislação vigente, notifique o proprietário do terreno localizado 
na Rua Eduardo Vicentini/Bairro Alto da Colina I, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção de toda a extensão do leito carroçável da Rua Fuad Haspani 
que está com inúmeros buracos, dificultando a passagem de todos 
que transitam pelo local.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com 
a legislação vigente notifique o proprietário do terreno localizado 
na Rua Maranhão confluência com Rua Voluntários de Avaré no 
antigo Tide Madeiras.
-por meio do setor competente, para que em conformidade com a 
legislação vigente notifique o proprietário do terreno existente na 
Rua Santa Catarina em frente ao número 1931, para que realize 
limpeza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que em acordo a legislação 
vigente notifique o proprietário do terreno localizado na Rua São 
Manoel/Vila Jardim em frente ao número 200, para que realize lim-
peza e manutenção do mesmo.
-por meio do setor competente, para que realize limpeza no pas-
seio público coberto de mato na Rua Tenente Apiaí/Bairro Alto ao 
lado do número 1175.
-por meio do setor competente, para que providencie a recuperação 
do leito carroçável da Rua Zico de Castro/Bairro Santa Elizabeth.
-por meio do setor competente, para que realize fiscalização nos 
terrenos baldios do Bairro Terras de São José.

Carlos Wagner Januário Garcia
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente providencie a instalação de redutor 
de velocidade (lombada) na rua Vital Pereira de Andrade altura do 
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nº 117, bairro São Judas II, em razão do alto volume de trânsito 
principalmente no horário de pico em que os usuários dessa rua uti-
lizam um acesso recém pavimentado sobre a linha férrea ligando à 
Avenida Anápolis e SP 245. Ocorre que por ser uma reta inclinada, 
alguns condutores de veículo, principalmente motociclistas, desen-
volvem velocidade incompatível com o local colocando em risco 
a segurança própria e de terceiros sendo que foram registrados 
alguns acidentes no local e também desinteligência entre condu-
tores que estiveram na iminência de ser envolverem em acidentes. 
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito Municipal, para que 
através do setor competente sejam executadas algumas melhorias 
nas dependências do Velório e Cemitério Municipais,

Hidalgo André de Freitas
-Para que interceda junto ao setor competente no sentido de pro-
videnciar com urgência a limpeza do terreno localizado ao lado do 
Endereço Rua Fernando Costa, nº 168 – Vila Jardim.
-Para providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDA-
DE na Rua Arminda Giraldi Bertolaccini, principalmente próximo a esqui-
na com a Rua Zico de Castro, duas vias de grande movimentação.
-Para providenciar a INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCI-
DADE na Rua Professora Maria José Araújo, via que corta os Bairros 
Vila Operária, Brabância e Vila Jardim, nas proximidades EMEB Or-
lando Cortez, via que passa ao lado da EMEB ORLANDO CORTEZ, 
onde o fluxo de crianças e seus familiares é muito grande.
-Para que determine ao departamento competente realizar obras 
como Operação tapa-buracos ou Recapeamento asfáltico nas Ruas 
do Bairro Alto da Boa Vista, iniciando na Rua Manoel Gonçalves..
-Para que proceda na limpeza de toda a extensão da área da Pre-
feitura localizada na Rua Milton Branco, nos fundos da C.E.I Prof. 
Nadime Chibani Marques”, Bairro São Rogério II e seja realizada a 
limpeza da calçada, tendo em vista que devido ao mato alto, está 
intransitável.
-Para que providencie com urgência a limpeza dos terrenos loca-
lizados no Bairro Vera Cruz, iniciando na área localizada na Rua 
Manoel dos Santos Calado, em frente aos números 400 e 410.
-Para que proceda na limpeza de toda a extensão da Rua Francis-
co Gurgel Pismel – Vila Martins III – ao lado da linha férrea, e que 
seja realizada também a limpeza da calçada, tendo em vista que 
devido ao mato alto, está intransitável.
-Para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor competente 
a limpeza da PASSAGEM DE PEDESTRES localizada entre a Aveni-
da João Vitor de Maria e Rua Francisco Gurgel Pismel – Vila Martins 
III – linha férrea, tendo em vista que devido ao mato alto, está intran-
sitável. Vale ressaltar que o local, no momento se encontra sem con-
dições tanto na parte de iluminação, como na parte de conservação.
-Para que por intermédio do Setor Competente providencie os RE-
PAROS NECESSÁRIOS nas luminárias existentes na Praça Dona 
Bidunga, localizada no Bairro Brabância.
-Para que determine com a MÁXIMA URGÊNCIA ao setor com-
petente a limpeza do CAMPO DE FUTEBOL localizado no Bairro 
Brabância/Vila Operária, tendo em vista que se encontra abando-
nado, com muito mato alto, parquinho infantil todo enferrujado e 
quebrado, vestiários totalmente quebrados, destruídos deixando 
os moradores com medo e preocupados com o que possa vir a 
acontecer no local.
-Para que providencie junto ao setor competente a limpeza da cal-
çada e da Rua Antonieta Paulucci x Avenida Espanha, próximo a 
Escola Cota Leonel, pois segundo fotos enviadas a este vereador 
o mato alto tomou conta tanto das calçadas, como da via pública.

Jairo Alves de Azevedo
-para que através do órgão competente (secretaria de obras e ser-
viços) faça a manutenção adequada em toda extensão da Av. De-
olinda de Almeida Fagundes no Distrito Industrial, pois a Avenida 
que se encontra sem a pavimentação precisa de manutenção. Os 
empresários e funcionários que utilizam a mesma estão insatisfei-
tos com a atual situação da estrada
-para que através do órgão competente (secretaria de obras e ser-
viços) faça a limpeza em toda extensão da Rua: Taguai no Bairro: 
Jurumirim. O local citado acima é uma via pública e está abandona-
da. Os moradores reivindicam a esse vereador providencias sobre 
o local. (fotos).
-Para que através do órgão competente (secretaria de obras e servi-
ços) para que faça a limpeza de um terreno na Rua: Dias Cintra no 
Bairro: Vila Jardim. O local citado a cima se encontra abandonado, 
esta de forma propicia para proliferação de bichos peçonhentos. Os 
moradores reivindicam a esse vereador providencias sobre o local.

Luiz Cláudio da Costa
-Seja oficiado o setor competente da municipalidade, para NOTIFI-
CAR o proprietário do lote de terreno localizado na “RUA DO BEIJA 
FLOR, AO LADO DO Nº 46”, Bairro Recanto dos Bem-te-vis, para 
que faça a imediata limpeza do mesmo, levando-se em conside-
ração que imóvel está completamente tomado pelo matagal, além 

de muito sujo, e ainda, com surgimentos de animais peçonhentos, 
levando perigo e constante preocupação aos moradores que são 
vizinhos do local

Maria Isabel Dadario
-que encaminhe ao setor competente que instale um redutor de 
velocidade/lombada, na Rua Carlos Cavini em frente à residência, 
140 no bairro Vila Operária. Justificativa: segundo os moradores 
que os veículos passam em alta velocidade colocando em risco a 
segurança das pessoas.
-que encaminhe ao setor competente que estude a possibilidade de 
instalar um redutor de velocidade/Lombada, na Rua Lateral a Emeb 
“Orlando Cortez”, Bairro Vila Operária, sentido a Rua Welington Paula 
de Assis. Justificativa: Segundo os moradores os veículos passam em 
alta velocidade, colocando em risco os mesmos e os alunos.
-que encaminhe ao setor competente a manutenção dos buracos 
na Estrada da Escaramuça, Km 04-Avaré Golf Country. Justifica-
tiva: Os moradores alegam que além de dificultar o trajeto de veí-
culos e de pessoas que ali caminham, colocando em risco a vida 
dos mesmos, está acumulando água da chuva, afetando o meio 
ambiente e a saúde de todos.
-que encaminhe ao setor competente a manutenção do acos-
tamento da Estrada da Escaramuça, Km 04-Avaré Golf Country. 
Justificativa: Os moradores solicitam a possibilidade de passar a 
máquina, em toda extensão da estrada retirando o mato e o bar-
ranco em alguns locais, pois se um veículo precisar retirar o carro 
da pista para evitar um acidente não consegue, pois o barranco 
impedirá. Salientaram também que não tem como a água da chuva 
encontrar saída, ficando parada, dificultando o trajeto e colocando 
em risco os motoristas. 

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor BENEDITO BESSA DA SILVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora EDNA DE OLIVEIRA FERREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora BENEDITA SOARES BARBOSA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora CLEIZER ANGELICA DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ANTONIO DARIO.

Flavio Eduardo Zandoná- Presidente
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Deputado Federal Luiz Carlos Mota, 
votos de aplausos e parabenização já que o mesmo conquistou 
para a nossa cidade mais 100 mil reais em emendas parlamentares 
que serão destinadas na aquisição de um fundo social.
-que seja oficiado a COOPERATIVA HOLAMBRA, através de sua 
diretoria votos de aplausos e parabenização pela doação de 5 
respiradores para a Santa Casa de Misericórdia de Avaré, nesse 
momento tão difícil de luta pelo COVID 19. Esse Requerimento se 
faz em nome de toda população avareense, funcionários da Santa 
Casa, membros de sua diretoria e seu provedor Miguel Chibani.
-considerando a manutenção da região de Bauru (DRS3) na fase ver-
melha do Plano SP; considerando que Avaré integra a referida região; 
considerando apelo do comércio local devido às restrições impostas 
pelo citado plano; considerando que esta Câmara de Vereadores 
aprovou, na última sexta-feira pp., em sessão extraordinária, o Proje-
to de Lei nº12/2021 o qual foi Sancionado pelo Prefeito Municipal na 
mesma data, originando a Lei nº 2427/2021(cópia anexa); que seja 
oficiado à Câmara Municipal das cidades abaixo relacionadas para 
que possam aderir à votação e aprovação da referida lei a fim de unir 
forças em prol do comércio local. Requeiro, ainda, para maior agili-
dade no recebimento do presente requerimento, que sejam encami-
nhados via e-mail às respectivas Câmara Municipais dos municípios 
relacionados. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente propositura 
pelo fato de comerciantes e comerciários encontrarem-se em situação 
muito difícil ante às restrições impostas pelo Governo do Estado atra-
vés do Plano SP. O presente requerimento tem por objetivo conclamar 
todos esses municípios a aderirem tal proposta de lei, unindo-se à 
nossa luta em prol dos comerciantes e comerciários em combate ao 
desemprego e fechamento dos estabelecimentos comerciais, visando 
o fortalecimento da economia local. Franca (DRS 8): Aramina,  B u -
ritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Itu-
verava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, 
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, 
Sales Oliveira, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista  Arara-
quara (DRS 3): Américo Brasiliense, Araraquara , Boa Esperança 
do Sul, Descalvado, Dourado, Gavião Peixoto,  Ibaté, Matão, Motuca,  
Nova Europa, Porto Ferreira , Ribeirão Bonito,  Rincão , Santa Lú-
cia,  São Carlos, Trabiju. Bauru (DRS 6): Águas de Santa Bárbara , 
Agudos, Anhembi,  Arandu,  Arealva, Areiópolis, Avaí, Avaré, Balbinos, 
Barão de Antonina, Bariri, Barra Bonita,  Bauru, Bocaina, Bofete, 

Boracéia, Borebi, Botucatu,  Duartina, Fartura, Getulina, Guaiçara,  
Iacanga, Iaras, Igaraçu do Tietê,  Itaí,  Itaju, Itaporanga, Itapuí, 
Itatinga, Jaú, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, 
Macatuba, Manduri, Mineiros do Tietê, Paranapanema, Pardinho, 
Paulistânia,Pederneiras, Pereiras, Piraju, Pirajuí, Piratininga,  Pon-
gaí,  Porangaba,  Pratânia, Presidente Alves, Promissão, Reginópolis, 
Sabino,  São Manuel, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Tejupá, Torre de 
Pedra, Torrinha, Uru.

Roberto Araujo- Vice- Presidente
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ANTONIO PELA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Senhor JOSÉ CARLOS PAULINO JUNIOR.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora LUSIA MARIA DA CONCEIÇÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora NAIR DONÉ SILVERIO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO ROSA DOS SANTOS.

Carla Cristina Massaro Flores-2a Secretária
-que sejam consignados VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÕES ao Pároco Bruno Oliveira, pela posse no último dia 
07/02/2021 no Santuário Nossa Senhora das Dores, sendo o pri-
meiro padre avareense a ocupar tal posto eclesiástico em nosso 
município, o que muito orgulha a comunidade católica local.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que encaminhe para esta Casa de leis a lista cons-
tando todas as empresas terceirizadas prestadoras de serviços e 
fornecedoras da prefeitura municipal, bem como a cópia dos res-
pectivos contratos.

Adalgisa Lopes Ward
-seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento de ORLANDO NIBI, ocorrido em Avaré, 
no dia 23 de janeiro, fato esse que causou grande consternação 
perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa 
benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicio-
nal família aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado seja 
cientificada a família enlutada, através de sua esposa Sonia Ma-
ria Nibi e seus filhos Orlando, Karina e Kátia, transmitindo-lhes ao 
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo 
pelo infausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
para que nos informe:
Está sendo feito desinfecção/higienização nas ambulâncias que 
chegam dos 16 municípios que são atendidos em nossa cidade 
conforme já foi solicitado por esta vereadora no Requerimento nº 
362/2020, no dia 15 de junho de 2020?
Considerando que, muitos pacientes poderão estar vindo para o 
Pronto Socorro e Santa Casa de nossa cidade sem desinfecção/
higienização nas ambulâncias, em razão do Coronavírus e nossa 
cidade encontrar na fase vermelha, todas as providências deverão 
ser evitadas para que não haja contaminação nos avareenses que 
estão aguardando consulta no PS e na Santa Casa.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e Con-
selho Municipal de Trânsito – COMUTRAN para que realize estudos 
e nos informe:  Existe possibilidade de implantar um redutor de velo-
cidade/lombada na Rua Tônico Boava confluência com a Rua Saul 
Bertolaccini/Bairro Santa Elizabeth?  Considerando que, já existe uma 
placa dePare, mas os motoristas não respeitam, já aconteceram vá-
rios acidentes no local e os motoristas passam em alta velocidade. 
Solicito providência urgente antes que aconteça óbito no local.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré 
e Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRAN, para que nos 
informe:  Se já está sendo estudado à possibilidade de colocar Pla-
ca de Carga e Descarga para 10 minutos e sinalização de solo 
de estacionamento (faixa amarela) na Rua Bahia/Centro nº 1210?  
Considerando que, a ausência da Zona azul naquela quadra, os 
carros param e ficam estacionados horas e os caminhões de entre-
ga das mercadorias precisam estacionar longe do local de entrega 
dificultando o trabalho dos comerciantes. Solicito instalação da pla-
ca aonde está situada uma empresa de entrega e distribuição de 
gêneros alimentícios que favorece o comércio de nossa cidade e 
que depende da entrega e distribuição de gêneros alimentícios no 
local. O local tem mais de 20 comércios e não tem aonde os cami-
nhões de entrega descarregar as mercadorias e os comerciantes 
estão sendo prejudicados.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e 
Secretaria Municipal da Educação, para que esclareça a esta Casa 
de Leis sobre os EPIs nas escolas da Rede Municipal de Ensino 
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de nossa cidade e imunização de todos que trabalham nas escolas 
antes da volta às aulas. As escolas na volta às aulas receberão 
EPIs suficientes para atender alunos, professores e funcionários? 
Quais medidas foram tomadas para vacinação de todos os profis-
sionais da educação e funcionários antes do retorno às aulas? As 
escolas garantem o distanciamento dos alunos na hora do recreio? 
De que forma?  As escolas terão máscaras suficientes para os alu-
nos e todos profissionais? Quantos alunos ficarão assistindo aula 
na sala de aula? As escolas estão aptas para garantir a segurança 
de todos e estão aptas para atender todas as determinações exigi-
das pela OMS (Organização Mundial da Saúde)? Haverá aferição 
da temperatura na entrada das escolas? Como vai ser o controle 
nas escolas para que os alunos não fiquem aglomerados na sala 
de aula, na hora do lanche, nas entras e saídas?  As escolas serão 
higienizadas antes do retorno às aulas? Como? Existem inspetores 
de alunos suficientes e material para higienizar as escolas? Con-
siderando que, essa vereadora é totalmente contrária o retorno às 
aulas mediante o momento em que vivemos, pois estamos na fase 
vermelha e os profissionais da Educação ainda não foram imuniza-
dos para receber os alunos e isso é muito sério.

Carlos Wagner Januário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, 
um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Fabiano 
Augusto Amaral Lima,

Hidalgo André de Freitas
-Para que se preocupe com novos investimentos em estradas ru-
rais existentes no município de Avaré. O objetivo é beneficiar os 
produtores rurais (facilitando o escoamento agrícola), o transporte 
escolar de alunos da zona rural, bem como demais moradores.
-Que seja oficiado ao Chefe da PROCURADORIA DO MÚNICÍPIO 
DE AVARÉ, para que ENCAMINHE a essa Casa de Leis, INFOR-
MAÇÕES quanto a Reintegração de Posse da área cedida a em-
presa Osastur Osasco Turismo, área essa que pertencia ao Parque 
de Exposição Fernando Cruz Pimentel.
-Para que INFORME de forma DETALHADA a essa Casa de Leis a 
quem pertence a área onde antigamente era localizada a PISTA DE 
BIKECROSS, hoje totalmente abandonada e também a área onde 
hoje é localizado o BAR DO BORBA. Informe a essa Casa de Leis 
se essa área faz parte do Horto Florestal e em caso de resposta 
positiva APRESENTE documentos que autorizam sua utilização 
para fins comerciais, inclusive com realização de shows/bailes aos 
finais de semana.
-Para que seja oficiado ao Sr. FLÁVIO DENARDI, Chefe do Se-
tor de Fiscalização do Município de Avaré, para que INFORME E 
ESCLAREÇA de forma DETALHADA a essa Casa de Leis, como 
estão sendo realizadas as fiscalizações e quais as providências 
estão sendo tomadas.
-Para que seja oficiado a Sra. SANDRA DE FÁTIMA THEODORO, 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA da Estância Turística de Avaré, para que INFOR-
ME de forma DETALHADA a essa Casa de Leis informações em 
relação a doações de áreas em nosso município.

Jairo Alves de Azevedo
- Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao Thiago Sergio Engel (Thia-
go Avaré), 23 anos, campeão Brasileiro de 2019 de Pro Elvolution 
Soccer (PES). O mesmo se classificou para disputa final valendo 
título de campeão Brasileiro em 2021, o jogo será no dia 06 e 07 
de março no Rio de Janeiro, podendo se for campeão Brasileiro 
representar o Brasil na China.
-que seja consignado em Ata de nossos trabalhos   “VOTOS DE 
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao órgão competente (SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO) pelo trabalho realizado 
na Rua: Dico Mercadante, Bairro Jardim Paineiras. A pedido desse 
vereador através dos requerimentos 113/2018, 730/2018 foi feita a 
instalação de um redutor de velocidade (lombada) defronte a Esco-
la Municipal Carolina Puzzielo que tanto era necessário. 
-que sejam oficiados o órgão competente (Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços) para que analise a possibilidade de fazer a ro-
çada e manutenção adequada em toda extensão da Rua: Camilo 
de Souza Leme, Parque Santa Elizabeth II, no local foi realizado 
o serviço de pintura do muro, sem antes ter sido feita a roçada 
necessária, peço também para que seja analisado pelo órgão com-
petente se o serviço a ser feito de imediato não seria a manutenção 
ao invés da pintura (fotos).
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Senhor Hernandes Aparecido Batista, 
ocorrido em Itaí, no dia 04 de fevereiro 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 fa-
mília aqui radicada. REQUEIRO mais que, do deliberado em Plená-
rio seja cientificada a família enlutada, através de seu Pai, Senhor 

Carlos, na Ru Martha Rocha, nº 94 – Bairro: Bonsucesso, Avaré 
/ SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos 
de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.

Luiz Cláudio da Costa
- que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Senhor MARIO AUGUSTO, ocorri-
do em Avaré, no dia 01 de fevereiro de 2021, 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 filho GILBERTO 
RIGONATI AUGUSTO, na Avenida Paranapanema, nº 52 – Bairro: 
Braz II – CEP 18701-240 - Avaré / SP, transmitindo-lhes ao mesmo 
tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo in-
fausto e doloroso acontecimento.
-que seja oficiado o Excelentíssimo Sr. PREFEITO MUNICIPAL 
DE AVARÉ, para que estude a possibilidade de colocar no SEMA-
NÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, as informações referentes aos 
falecimentos ocorridos SEMANALMENTE em nosso Município, 
fazendo-o, para que todos tomem conhecimento, pois não há re-
gularidade dessas informações imprescindíveis em referido Jornal 
Oficial do Município.

Magno Greguer
- que seja oficiado á CPFL/ Santa Cruz para que através do De-
partamento competente providencie a poda ou corte da árvore de 
grande porte, existentes na rua Distrito Federal, 1138, Bairro Cen-
tro, sendo que seus galhos estão enormes podendo trazer prejuí-
zos aos moradores,  atingiram a fiação da rede de alta tensão de 
energia elétrica, podendo ocasionar curto circuito de alta tensão, 
motivo pelo qual, se faz urgente. 
-que seja oficiado á CPFL/ Santa Cruz para que através do De-
partamento competente providencie a poda ou corte das árvores, 
existentes na rua Domingos Barreira, 140, em frente ao mercado 
Boa Vista,  Bairro Alto do Boa Vista, sendo que seus galhos estão   
atingindo  a fiação da rede de alta tensão de energia elétrica, além 
de estar atrapalhando a visão e manobras dos ônibus e caminhões 
podendo ocorrer colisões, motivo pelo qual, se faz urgente. 
-que seja oficiado por meio do setor competente, para que realize a 
instalação de uma academia ao ar livre no espaço em frente a escola 
Moacir Parizze Correa, localizada na rua Antonio Quintiliano Teixeira, 
400, no Bairro Barra Grande, juntamente com piso de concreto para 
os munícipes terem mais conforto e segurança nos treinos.
-que seja oficiado por meio do setor competente, para que realize 
a instalação de 01 (uma) lixeira comunitária na estrada do Bairro 
dos Rochas, na proximidade da Igreja. Justifica-se a propositura, 
moradores reclamam por não ter onde descartar seus lixos, tendo 
que trazer até a cidade. Justifica-se a propositura, bairro distante 
da cidade, não tendo academia e locais adequados para realiza-
rem seus exercícios.
-que seja oficiado por meio do setor competente, para que realize a 
instalação de uma placa com os dizeres (ponto - caminhões de fre-
tes e mudanças) na rua Fernando de Moraes esquina com Avenida 
Major Rangel, sinalizando o ponto dos caminhoneiros que realizam 
fretes e mudanças.

Marcelo José Ortega
- que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, DD.Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, 
para que informe essa Casa Legislativa a respeito do canal de rádio 
educativa pleiteado pela prefeitura de Avaré junto ao Ministério das 
Comunicações. Qual é a situação atual do processo de outorga da 
concessão da emissora educativa? Nesses tempos de pandemia com 
a determinação dos governos para isolamento social a fim de prevenir 
infecções, com alunos tendo aulas remotas, a rádio educativa seria 
uma importante ferramenta aliada dos professores para levar conte-
údo e conhecimento para alunos. Quando desempenhei a função de 
secretário municipal de Comunicação, fui pessoalmente ao Ministério 
das Comunicações em Brasília e protocolei o pedido da rádio educati-
va para Avaré com o desejo de oferecer aos professores e alunos um 
canal de disseminação do conhecimento.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo de Seleção Pública de Estagiários nº 01/2020

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ, Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atri-
buições legais, HOMOLOGA o resultado do Processo de Seleção 
Pública de Estagiários nº 01/2020, realizado pelo Centro de Inte-
gração Empresa Escola CIEE, para os Estagiário matriculados nos 
seguintes cursos e semestres:

 A classificação final foi disponibilizada pelo CIEE, no site www.ciee.
org.br no dia 12 de janeiro de 2021 e também fica fazendo parte 
integrante do presente Termo de Homologação.
Nos termos do item 9.1 do Edital, o Processo Seletivo tem validade 
de 12 meses contados da publicação da classificação definitiva, 
podendo ser renovado por igual período, a critério da Câmara de 
Vereadores de Avaré.
Avaré, 10 de fevereiro de 2021.

FLÁVIO EDUARDO ZANDONÁ 
Presidente da Câmara  
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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: 12/02/2021

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS

1. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE TER-
MO DE COLHEITA DE AMOSTRA TCA Nº 021 
Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos / 2º Semestre 
2020
Razão Social: Norte Salineira S.A Ind. E Com. “Norsal”
TCA nº 021 de 21/10/2020 – Processo / protocolo nº 1614/20
CNPJ 08.249.021/0011-29
Endereço: Rodovia BR 110,  KM 01
Município: Areia Branca / RN   CEP 

2. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE TER-
MO DE COLHEITA DE AMOSTRA TCA Nº 020
Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos / 2º Semestre 
2020
Razão Social: Phytonatus Nutracêutica Ltda
TCA nº 020 de 21/10/2020 – Processo / protocolo nº 1613/20
CNPJ 03.512.482/0001-00
Endereço: Rua Engenheiro Carlos A. Calandrino nº 209, Jd. Pa-
namericano
Município: Sorocaba/SP   CEP 18087-161
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SUSTENTABILIDADE

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente acaba de criar o projeto 
“Adote uma Caneca”. A iniciativa é 
inspirada no “Projeto Canecas” de-
senvolvido desde 2003 pela Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar). 

O objetivo é incentivar a substituição 
de copos plásticos descartáveis por ca-
necas individuais duráveis em todos os 
departamentos e setores municipais.  

Um estudo preliminar realizado 
pela pasta aponta que, em média, 

Meio Ambiente cria projeto que busca 
diminuir consumo de copos descartáveis

Meta do “Adote uma Caneca” é estimular prática em todos os departamentos municipais
cada funcionário da secretaria des-
carta diariamente 3 copos plásticos 
de 180 ml. 

Multiplicando a média pelo número 
de servidores municipais, que é 2600, 
isso resulta em um consumo diário de 
aproximadamente 8 mil copos plás-
ticos, 160 mil unidades mensais. Com 
isso, são consumidos quase 2 milhões 
de copos descartáveis por ano. 

Segundo estimativa do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tec-

nologia (IFSP) de Itapetininga, são 
utilizados aproximadamente 500 ml 
de água para produzir um copo des-
cartável.  

Desta forma, anualmente, é gasto 
1 milhão de litros de água para a fa-
bricação de copos consumidos pelos 
funcionários da Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, continua o relatório.  

Sustentabilidade 
É esse cenário que a iniciativa 

pretende reverter em busca de um 

contexto mais sustentável.  “Além da 
economia para os cofres municipais, 
o projeto “Adote uma Caneca” quer 
contribuir para a redução na geração 
de resíduos e alertar sobre o uso ra-
cional de um recurso tão importante 
quanto a água”, explica a pasta. 

A proposta da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente é estimular a im-
plantação da prática, gradativamente, 
em todos os departamentos munici-
pais por meio da conscientização. 
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CULTURA

Parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura,
iniciativa oferece cursos
gratuitos de música

O Projeto Guri está com inscrições abertas até 
26 de fevereiro. A iniciativa do Governo Estadual 
oferece cursos gratuitos de iniciação musical. 

Projeto Guri está com inscrições 
abertas até 26 de fevereiro

Jovens entre 6 e 18 anos podem optar entre 
percussão, coral juvenil, saxofone, clarinete, flauta 
transversal, trombone, tuba, violoncelo, contrabai-
xo acústico, violino e viola erudita. 

As aulas seguirão online devido à Fase Verme-
lha do Plano SP. A meta, porém, é o retorno grada-
tivo das atividades presenciais assim que a situação 
sanitária se regularizar.

Inscrições 
Considerado o maior programa sociocultural 

brasileiro, o Projeto Guri é uma parceria com a Se-
cretaria Municipal da Cultura. 

As vagas são limitadas e a seleção será de acor-
do com a ordem de inscritos. Para se inscrever, 
basta acessar o link http://www.projetoguri.org.br/
matricula2021 e preencher o formulário disponibi-
lizado até o dia 26. 

Outras informações podem ser obtidas pelo te-
lefone (14) 3733-5420. 

A Secretaria Municipal da Saúde divulga o tele-
fone dos departamentos do Centro de Saúde I, po-
pularmente conhecido como Postão da Rua Acre. 

Entre 18 de fevereiro e 4 de março, o munícipe 
deverá entrar em contato diretamente com o setor 
com o qual deseja falar. 

COMUNICADO

Confira o telefone dos departamentos do Postão da Rua Acre

O atendimento ao público é de segunda a sex-
ta-feira, das 7 às 17 horas. Confira a lista dos de-
partamentos no quadro abaixo. 

Contatos
Sala – Enfermagem: 3711-2401
Vigilância Epidemiológica Municipal: 3711-2402 

e 3711-2403
Gerência – Enfermagem: 3711-2404
Farmácia: 3711-2405
Alto Custo: 3711-2406
Insulina: 3711-2407
Suplementos/dietas: 3711-2408

Entre 18 de fevereiro e 4 de março, munícipe deverá entrar em contato diretamente com o 
setor com o qual deseja falar
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A Secretaria Municipal da Saúde 
informa que 3749 pessoas foram va-
cinadas contra a Covid-19 em Avaré 
até quinta-feira, 11 de fevereiro. 

A etapa atual da imunização con-
templa a aplicação da segunda dose 
em profissionais da saúde e residen-
tes em asilos, bem como em porta-
dores de deficiência institucionaliza-
dos a partir de 18 anos. 

Além disso, recebem a vacina pes-
soas com idade entre 85 e 89 anos. A 
fase anterior já havia imunizado ido-
sos a partir de 90 anos. 

Ainda segundo o balanço, o mu-
nicípio recebeu até o momento 4.781 
doses da Coronavac e 1.060 doses da 
Oxford, totalizando 5.841 doses. 

O ciclo atual continua com a va-
cinação de profissionais da Saúde e 
idosos enquadrados no público-alvo 
no sábado, 13, das 8 às 16 horas, no 
Centro de Saúde I. O endereço é Rua 
Acre, nº 1281.

Os integrantes do SAMU e servido-
res do Pronto Socorro Municipal (PS) 
são imunizados na mesma data no PS.

Vacinação suspensa
A vacinação está suspensa na se-

gunda-feira, 15, e terça, 16, em razão 

Município soma mais de 3700
pessoas vacinadas contra a Covid-19

AVARÉ CONTRA O CORONAVÍRUS

Fase atual da imunização contempla segunda dose em profissionais da saúde e idosos
entre 85 e 89 anos, entre outros grupos prioritários

do ponto facultativo nos departa-
mentos municipais e do feriado de 
Carnaval. 

A imunização para o público-alvo 
em questão vai ter continuidade na 
quarta-feira, 17, no período da tarde, 
informa a pasta. 

Próximas fases
O calendário do Governo Estadual pre-

vê que pessoas entre 80 e 84 anos come-
cem a ser imunizadas em 1º de março.

No entanto, as etapas posteriores 
dependem da disponibilidade de no-
vos lotes de vacina. No momento, a Se-
cretaria Municipal da Saúde aguarda a 
orientação dos governos estadual e fe-
deral para divulgar novas informações. 

Balanço 
A vacinação de idosos a partir de 

90 anos começou na segunda-feira, 
8. Já na quarta, 10, teve início a imu-
nização de pessoas com idades entre 
85 e 89 anos. 

Além do Centro de Saúde I, po-
pularmente conhecido como Postão 
da Rua Acre, a Saúde disponibiliza a 
vacina na modalidade drive-thru. A 
aplicação aconteceu na área coberta 
localizada no Parque Fernando Cruz 
Pimentel (Emapa). 



EDIÇÃO 1.001 | AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 202110

A partir de agora, as vistorias da Vigilância Sa-
nitária do Estado de São Paulo serão realizadas em 
conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal. A 
informação foi divulgada esta semana pela Secre-

Vistorias da Vigilância 
Sanitária vão focar na 
orientação

FISCALIZAÇÃO

Projeto municipal oferece 
aulas gratuitas de música, 
dança e teatro em ambiente 
virtual; Cultura comemora 
adesão 

CULTURA
Quase 400 pessoas se inscreveram para as Oficinas Culturais

Quase 400 pessoas se inscreveram para os cur-
sos oferecidos pelas Oficinas Culturais “José Reis 
Filho”, superando as expectativas. 

A adesão do público foi comemorada no balan-
ço divulgado pela Secretaria Municipal da Cultura. 

Os cursos são gratuitos. São oferecidas aulas 
de violão, ukulele, flauta doce, teclado, coral, teoria 
musical e também de instrumentos da Banda Mar-
cial Municipal.

O projeto oferece ainda aulas de teatro e dança.
Aulas virtuais

As atividades começaram no dia 8 de fevereiro 
em ambiente virtual, uma vez que as aulas presen-
ciais do projeto da Secretaria Municipal da Cultura 
estão suspensas devido à pandemia da Covid-19.

“A Secretaria Municipal da Cultura agradece a 
todos os que manifestaram interesse em participar 
do projeto”, diz o comunicado. 

Estabelecimentos só serão punidos se regras não forem seguidas, afirma Secretaria
Municipal da Saúde

taria Municipal da Saúde após reunião.
A proposta é priorizar a orientação. O estabele-

cimento comercial só será punido se as regras não 
forem cumpridas.

A decisão é fruto de acordo firmado entre a 
pasta e o órgão estadual. O objetivo, segundo a 
Saúde, é minimizar os efeitos negativos das ações 
punitivas, como a aplicação de multas. 
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INEDITORIAIS

CMDPD 
Lei de criação n°0090/2009 

Ata n°155/2020
Aos 21 dias do mês de Janeiro do ano de 2021, às 09h 18 mi-
nutos, inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. Estavam presentes, Josana 
Souza Carlos, Tainah Gaspar Gonçalves, Lara Dammenhain, 
Priscila Amicci, Janaina Faria. Paulo Henrique S. Oliveira, Eli 
Fernandes Pimenta, Vera Lucia Centeno Garcia, Camilo Henri-
que Gomes e Dalva Aparecida Gonçalves . A reunião foi aberta 
pela Presidente Tainah e a seguir a leitura da ata da reunião 
anterior pela Secretária Lara Dammenhain que foi aprovada por 
todos. A Sra. Lara prosseguiu com a leitura dos ofícios envia-
dos aos secretários municipais e entidades informando sobre a 
data da eleição e datas das próximas reuniões. A seguir a Sra. 
Josana explicitou sobre o problema da falta de participação da 
sociedade civil no conselho e pediu para que todos se engajas-
sem na divulgação. A Sra. Tainah questionou que há falta de 
informação e conhecimento dos direitos da pessoa com deficien-
cia que muitas vezes não tem acesso a nada e por isso muitas 
vezes não participam. O Sr. Paulo expoe que acredita que quan-
do há interesse e necessidade real as pessoas vão em busca 
dos seus direitos e benesses. Após várias discussões sobre o 
assunto foi deliberado que cada conselheiro deverá apresentar 
uma pessoa com deficiencia para participar da eleição e repre-
sentar as pessoas com deficiencia do município no conselho. A 
Sra. Josana  informou que falará pessoalmente com os secre-
tários e representantes de entidade e que com o banner digital 
providenciado pelo Sr. Camilo, encaminhará para os grupos de 
pessoas com deficiência na qual participa, além da divulgação 
nas redes sociais. O Sr. Camilo explicitou que encontrou gran-
des dificuldades para obter exames e outros serviços para diag-
nosticar o seu filho e que teve que arcar com todas as despesas 
pois o município não oferece uma equipe multidisciplinar e que 
percebeu uma falta de comprometimento do Centrinho em lhe 
ajudar. A Sra. Josana explicitou que por isso é importante que 
o conselho se fortaleça, que tenha a presença de pessoas com 
deficiência para que as pessoas exponham suas dificuldades 
e que junto aos demais possam encontrar uma solução e dar 
voz a sua causa. A Sra. Dalva informou que há também a ne-
cessidade de maior número de fonoaudiólogos. A seguir a Sra. 
Lara informou que desde o início do ano passado tem tentado 
uma resolução para a responder a solicitação do promotor em 
relação a fiscalização da orla do Costa Azul porém sem sucesso, 
que foi realizado uma  reunião  com a Presidente Tainah, a sra. 
Renata Rossetto, engenheira e presidente da CPA e a sra. Josa-
na e que já estava tudo organizado para que o engenheiro fiscal 
de obra acompanhasse a fiscalização do conselho, apresentan-
do a obra em questão, porém na reunião seguinte o conselho 
mudou de opiniao, dizendo que não gostariam da participação 
de engenheiros da prefeitura , assim a Sra. Angela ficou respon-
sável por conseguir um engenheiro particular, porém o mesmo 
até o presente momento não agenda a visita e também a sra. 
Angela não deu outro andamento. Assim foi deliberado que a 
fiscalização deverá ocorrer da forma decidida pela primeira vez, 
ou seja, o engenheiro fiscal da prefeitura deverá acompanhar a 
fiscalização do conselho para que a resposta ao promotor seja 
elaborada. A seguir a  Sra. Josana faz a leitura da indicação feita 
pela vereadora Adalgiza sobre a vaga especial de estaciona-
mento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Após 
discussões ficou definido que o assunto será incluido como pau-
ta para a próxima reunião. O Sr. Camilo sugeriu que as reuniões 
sejam feitas no período noturno, e o Sr. Paulo para que sejam 
alternadas entre período da manha e período da noite porém 
após discussão não houve um consenso entre todos. A Sra. Jo-
sana apresentou a Sra. Priscila Amicci como a nova Secretária 
do conselho.  Ficou definido a eleição para o dia 11 de fevereiro 
as 9h00.   Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
às 11h05 e a ata foi lavrada por mim, Lara Dammenhain na qua-
lidade de Secretária Interina que será lida e assinada por todos 
os presentes acima nominados e referenciados.

Tainah Gaspar Gonçalves
 Presidente do CMDPD

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente        

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros Conse-
lheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária que ocorre-
rá no dia 18 de jfevereio às 14:30 h, via online através da plataforma 
Google Meet, através da Sala de Reunião dos Conselhos Municipais 
na SEMADS, sito a Rua Ceará, n.º 1.393, Centro –  Avaré.

Pauta:
1. Leitura da Ata Anterior;
1. Assembleia Geral: eleição das Organizações da Sociedade Civil 
para compor o Conselho da Criança no biênio 2021-23 - organi-
zação;
2. Resolução nº 004 / 2021 – CMDCA – Inscrição de Organizações 
da Sociedade Civil no CMDCA;
3. Outros assuntos: Oficio Juizado da Infância e Juventude de Ava-
ré - Processo 0004928-08.2019.8.0073
Contamos com a presença de todos. No caso de imprevistos, fa-
vor comunicar por escrito com antecedência no e-mail: (cmdca@
avare.sp.gov.br).
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 10 de fevereiro de 2021

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

Gestão 2019-21
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SEC. DE FAZENDA LICITAÇÃO

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
044/2021 – RUA VOL.AVARE/MARANHÃO-1.072.009-000-CES-
-LIMPEZA
045/2021 – RUA WELLINGTON DE P. ASSIS-5.273.023-000-AOS-
-LIMPEZA
046/2021 – RUA WELLINGTON DE P. ASSIS-5.273.025-000-CLE-
L-LIMPEZA
047/2021 -  RUA WELLINGTON DE P.ASSIS-5.273.026.000-CLE-
L-LIMPEZA
048/2021 – RUA WELLINGTON DE P.ASSIS-5.273.027.000-CLE-
L-LIMPEZA
049/2021 – RUA WELLINGTON DE P.ASSIS-5.273.028.000-CLE-
L-LIMPEZA
050/2021 – RUA PROF.AMORIM-5.220.005.000-5.220.005.000-S-
MMJ-M/C/LIMP
051/2021 – RUA PROF.AMORIM-5.223.032.000-5.223.032.000-T-
NEL-M/C/LIMP
052/2021 – RUA PROF.AMORIM-5.095.001.000-AOF-AOF-M/C/LIMP
053/2021 – RUA PROF.AMORIM-5.253.020.000-FJB-M/C/LIMP
054/2021 – RUA PROF.AMORIM-5.253.025.000-MSM-M/C/LIMP
NOTIFICAÇÕES:
1644/20 – RUA CASSIOPEIA – F.054.007-000 – JB – SOM 
174/21 – RUA BUDAPEST – 4.230.009-000 – RLF – LIMPEZA
192/21 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 2.160.042-000 – 
MAL – LIMPEZA 
235/21 – RUA JOSÉ DOS REIS CARVALHO – 5.188.027-000 – 
MRMM – SOM
260/21 – RUA JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO – 2.001.030-
000 –  MF – LIMPEZA  
261/21 – RUA BASTILIO OVIDIO TARDIVO – 2.178.004-000 – LBT 
– DEPÓSITO IRREGULAR 
262/21 – RUA BASTILIO OVIDIO TARDIVO – 2.180.003-000 –  
AGT – DEPÓSITO IRREGULAR
263/21 – RUA ANTONIO MARIUZZO – 3.303.001-000 – MAP – SOM 
264/21 – RUA CONGETA D’AGOSTINI ARCA – 5.188.005-000 – 
OSM – SOM
265/21 – RUA ZICO DE CASTRO – 3.165.003-000 – IO – SOM 
265/21 – RUA CARLOS CAVINI – 5.268.016-000 – MFO – LIMPEZA
266/21 – RUA CARLOS CAVINI – 5.268.014-000 – FAA – LIMPEZA
267/21 – RUA JOÃO CRUZ – 4.401.031-000 – EAD – LIMPEZA
268/21 – RUA JOÃO CRUZ – 4.401.030-000 – JOM – LIMPEZA
268/21 – ALAMEDA FRIDA ELZA – 4.530.069-000 – GHDA – LIMPEZA
269/21 – RUA SILVIO PEPE FILHO – 4.314.007-000 – JCFN – 
LIMPEZA

269/21 – RUA SILVIO PEPE FILHO – 4.314.008-000 – JCFN – 
LIMPEZA
269/21 – RUA SILVIO PEPE FILHO – 4.314.009-000 – JCFN – 
LIMPEZA
269/21 – RUA SILVIO PEPE FILHO – 4.314.010-000 – JCFN – 
LIMPEZA
269/21 – RUA SILVIO PEPE FILHO – 4.314.011-000 – JCFN – LIMPEZA 
269/21 – RUA SILVIO PEPE FILHO – 4.314.012-000 – JCFN – 
LIMPEZA
269/21 – RUA OSVALDO COSTA – 4.578.001-000 – FRN – LIMPEZA
270/21 – RUA RIO GRANDE DO NORTE – 2.014.016-000 – MA 
– LIMPEZA
270/21 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 2.160.025-000 – 
AMC – LIMPEZA
270/21 – RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA – 2.160.026-000 – 
AMC – LIMPEZA
271/21 – RUA JOÃO VICENTINI – 4.354.014-000 – PS – LIMPEZA
271/21 – RUA ANTONIETA PAULUCCI – 4.368.017-000 – JAP 
272/21 – RUA JOSÉ BANWART – 5.323.013-000 – CIEI – LIMPEZA
272/21 – RUA JOSÉ DA SILVA DUARTE – 5.354.010-000 – AAR 
– LIMPEZA
273/21 – RUA JOSÉ DA SILVA DUARTE – 5.354.009-000 – DI FIO-
RI – LIMPEZA
274/21 – RUA ROSA FERRANTI – 4.134.001-000 – AFF – LIMPEZA
278/21 – RUA ANTONIO ROSSITO – 4.619.006-000 – JPDI – LIMPEZA
290/21 – RUA ARLINDO PERES RAMOS – 4.561.006-000 – 
MMAPN – LIMPEZA

AVISOS DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/21 – PROCESSO Nº. 041/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cadeiras de 
roda, cadeiras de banho, muletas e andador
Recebimento das Propostas: 26 de fevereiro de 2.021 das 10 horas 
até 10 de março de 2.021 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 10 de março de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 10 de março de 2.021 às 
13h30min
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, 05 de fevereiro de 2.021 – Elia-
na da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/21 – PROCESSO Nº. 049/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de material e tinta sintética brilhante para confec-
ção de placas de Sinalização de Trânsito
Recebimento das Propostas: 01 de março de 2.021 das 10 horas 
até 11 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 11 de março de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 11 de março de 2.021 às 
13h30min
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, 09 de fevereiro de 2.021 – Elia-
na da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/21 – PROCESSO Nº. 051/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de máquinas para 
uso da Secretaria de Serviços
Recebimento das Propostas: 03 de março de 2.021 das 10 horas 
até 15 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 15 de março de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 15 de março de 2.021 às 
13h30min
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, 09 de fevereiro de 2.021 – Elia-
na da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/21 – PROCESSO Nº. 053/21
COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
descartáveis para uso no Pronto Socorro e Unidades de Saúde
Recebimento das Propostas: 23 de fevereiro de 2.021 das 10 horas 
até 05 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 05 de março de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 05 de março 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, 10 de fevereiro de 2021 – Elia-
na da Silva Almeida – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/21 – PROCESSO Nº. 061/21
EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI
Objeto: Aquisição de jogo de sofá para os Serviços de Acolhimento 
Institucional I e II (Casa Transitória/Abrigo Masculino)
Recebimento das Propostas: 04 de março de 2.021 das 10 horas 
até 19 de março de 2.021 às 08 horas
Abertura das Propostas: 19 de março de 2.021 às 08h10min
Início da Sessão de Disputa de Lances: 19 de março de 2.021 às 
10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bllcompras.com – Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2.021 – Elia-
na da Silva Almeida – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – PROCES-
SO Nº 025/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de con-
creto usinado e locação de bomba de concreto
Data de Encerramento: 10 de março de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 10 de março de 2.021 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – PROCESSO Nº 044/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mas-
sa asfáltica e emulsão asfáltica
Data de Encerramento: 25 de fevereiro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 25 de fevereiro de 2.021 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 045/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de gás 
de cozinha para o Gabinete do Prefeito e Tiro de Guerra
Data de Encerramento: 26 de fevereiro de 2.021 das 09h30min às 
10 horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 26 de fevereiro de 2.021 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 – PROCESSO Nº 046/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação futura de 
empresa para prestação de serviços de agrimensura e topografia
Data de Encerramento: 01 de março de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 01 de março de 2.021 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 – PROCESSO Nº 047/2021
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição futura de mate-
riais de supermercado para o Corpo de Bombeiros.
Data de Encerramento: 02 de março de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de março de 2.021 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/

Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 – PROCESSO Nº 048/2021
ABERTO PARA TODAS AS EMPRESAS
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição, com insta-
lação e recarga de extintores para as unidades da Secretaria de 
Educação
Data de Encerramento: 08 de março de 2.021 das 09h30min às 10 
horas, Dep. Licitação
Data de abertura: 08 de março de 2.021 às 10 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 229 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 12 de fevereiro de 2.021 – Cris-
laine Aparecida Santos – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Dispensa nº. 004/2021 – Processo nº. 023/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa MAPDA-
TA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA, com valor 
total de R$ 5.887,92 (cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais 
e noventa e dois centavos), objetivando a aquisição de 12 (doze) 
licenças de uso de software Microsoft Office 365 Business Open, 
co direito de atualização pelo período de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda e 
Secretaria Municipal de Planejamento e Transportes, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística 
de Avaré, 26 de janeiro de 2.021. Itamar de Araújo – Secretário 
Municipal da Fazenda e Alexandre Leal Nigro – Secretário Munici-
pal de Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 005/2021 – Processo nº. 026/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa SIME 
PRAG DO BRASIL LTDA, com valor total de R$ 13.310,00 (treze 
mil, trezentos e dez reais), objetivando a contratação de empresa 
especializada para realização de limpeza, higienização e imperme-
abilização das caixas d’ aguas de todas as escolas municipais e 
as outras unidades pertencentes a Secretaria Municipal de Edu-
cação, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de 2.021. Josiane 
Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal da Educação 
da Estância Turística.

Dispensa nº. 007/2021 – Processo nº. 037/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa PAV FRIO 
PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, com 
valor total de R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais), obje-
tivando o fornecimento emergencial de massa asfáltica fria, com 
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 04 de fevereiro de 2.021. Alexandre Leal Nigro 
– Secretário Municipal de Serviços da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 009/21 – Processo nº. 042/21
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à ROMAXX COMÉRCIO 
DE EPIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI ME, com valor 
total de R$ 230.586,21 (Duzentos e trinta mil, quinhentos e oitenta 
e seis reais e vinte e um centavos), objetivando o fornecimento 
emergencial de equipamentos necessários para a segurança de 
todos funcionários e alunos pertencentes a Secretaria Municipal 
de Educação e materiais de EPIs para atender todas as Unidades 
da Secretaria, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de fevereiro de 2.021. 
Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal da 
Educação da Estância Turística de Avaré.

Dispensa nº. 011/2021 – Processo nº. 054/2021
Fica ratificada a Dispensa de Licitação com a empresa A.A. ZUB 
DISTRIBUIDORA LTDA ME, com valor total de R$ 2.950,00 (dois 
mil, novecentos e cinquenta reais), objetivando a aquisição de pro-
jetor multimídia para atender ao Departamento de Apoio ao Exérci-
to Brasileiro – Tiro de Guerra Municipal, com fulcro no artigo 24 da 
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 
de fevereiro de 2.021. Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 004/2021 – Processo nº. 023/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉR-
CIO LTDA
Objeto: Aquisição de 12 (doze) licenças de uso de software Micro-

soft Office 365 Business Open, co direito de atualização pelo perío-
do de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Planejamento 
e Transportes
Valor Global: R$ 5.887,92 (cinco mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais e noventa e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 26/01/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 005/2021 – Processo nº. 026/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SIME PRAG DO BRASIL LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de 
limpeza, higienização e impermeabilização das caixas d’ aguas de 
todas as escolas municipais e as outras unidades pertencentes a 
Secretaria Municipal de Educação
Valor Global: R$ 13.310,00 (treze mil, trezentos e dez reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/02/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 007/2021 – Processo nº. 037/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PAV FRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO EIRELI
Objeto: Contratação de empresa responsável pelo fornecimento 
emergencial de massa asfáltica fria
Valor Global: R$ 11.400,00 (onze mil, quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/02/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 009/21 – Processo nº. 042/21
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ROMAXX COMÉRCIO DE EPIS E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EIRELI ME
Objeto: Aquisição emergencial de equipamentos necessários para 
a segurança de todos funcionários e alunos pertencentes a Secre-
taria Municipal de Educação e materiais de EPIs para atender to-
das as Unidades da Secretaria, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal da Educação
Valor Global: R$ 230.586,21 (Duzentos e trinta mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais e vinte e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/02/2.021

Modalidade: Dispensa nº. 011/2021 – Processo nº. 054/2021
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: A.A. ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME
Objeto: Aquisição de projetor multimídia para atender ao Departa-
mento de Apoio ao Exército Brasileiro – Tiro de Guerra Municipal
Valor Global: R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 09/02/2.021

TERMO ADITIVO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO
Fica ADITADO, SUPRIMIDO e PRORROGADO o contrato na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/19 – PROCESSO N° 
073/19 (Contrato n° 199/19), que faz entre si a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré e a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, fica ADITADO o valor global de 
R$ 104.411,05 (Cento e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cin-
co centavos), que corresponde a aproximadamente 5,08% (Cinco 
vírgula zero oito por cento) do total do contrato, fica SUPRIMIDO 
o valor global de R$ 548,67 (Quinhentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e sete centavos) que corresponde a aproximadamente 
0,03% (Zero vírgula zero três por cento) do valor total do adjudi-
cado e fica PRORROGADO o prazo de vigência contratual até 26 
de abril de 2.021, objetivando o fornecimento de materiais, máqui-
nas, equipamentos e mão de obra para execução da reforma e 
ampliação da EMEB “Salim Antônio Curiati”. Assinatura do Termo 
Aditivo, Supressão e Prorrogação: 05/02/2.021. Josiane Aparecida 
Medeiros de Jesus – Secretária Municipal da Educação da Estân-
cia Turística de Avaré.

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2020 – PROCESSO N° 231/2020 (Contrato n° 
136/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa INFOMED GESTÃO DE SAÚDE E SERVIÇOS 
MÉDICOS EIRELI, objetivando a prestação de serviços de consul-
tas médicas na área de pediatria, com prorrogação do prazo de 
vigência contratual até 20 de agosto de 2.021, no valor global de R$ 
60.000,00 (Sessenta mil reais). Roslindo Wilson Machado – Secre-
tário Municipal de Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO E REAJUSTADO o contrato na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 016/18 – PROCESSO N° 348/18 
(Contrato n° 017/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turís-
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tica de Avaré e a empresa SUMA BRASIL – SERVIÇOS URBANOS 
E MEIO AMBIENTE S. A., objetivando a prestação de serviços de 
manejo integrado de resíduos, incluindo as seguintes etapas: cole-
ta e transporte com encaminhamento para a destinação final, com 
prorrogação do prazo de vigência contratual até 07 de fevereiro de 
2.022, no valor global de R$ 4.364.424,44 (Quatro milhões, trezen-
tos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e quatro centavos). Judésio Borges – Secretário Munici-
pal de Meio Ambiente da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 026/18 – PROCESSO N° 563/18 (Contrato n° 
072/19), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré 
e a empresa CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA EPP, objetivando o fornecimento de mão de 
obra, materiais, máquinas, equipamentos e serviços para execu-
ção da obra de Término do Calçadão – fase final da praia Costa 
Azul, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 12 de 
março de 2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de 
Planejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 005/2020 – PROCESSO N° 051/2020 (Contrato n° 
043/2020), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de 
Avaré e a empresa SEMAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA-
ÇÃO LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, 
equipamentos e mão de obra para execução de recapeamento 
asfáltico na Rua Finlândia, Rua Letônia e Avenida João Vitor de 
Maria, com prorrogação do prazo de vigência contratual até 19 de 
abril de 2.021. Alexandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Transportes da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/13 – PROCESSO Nº 353/13
Analisando os autos do processo verificamos a necessidade de 
adequação na Cláusula Segunda do Contrato n° 294/13 os atos 
praticados por este setor deverão ser rerratificados e assinados 
pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo da vigência deste Termo de Prorrogação contratual expira-
rá em 05 de janeiro de 2.022.
Agora se leia: 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo da vigência deste Termo de Prorrogação contratual expira-
rá em 06 de janeiro de 2.022.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 – PROCESSO Nº 020/16
Analisando os autos do processo verificamos a necessidade de 
adequação na Cláusula Segunda do Contrato n° 009/16 os atos 
praticados por este setor deverão ser rerratificados e assinados 
pelas partes, conforme segue:
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo da vigência deste Termo de Prorrogação contratual expira-
rá em 23 de janeiro de 2.022.
Agora se leia: 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo da vigência deste Termo de Prorrogação contratual expira-
rá em 24 de janeiro de 2.022.
Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 011/21 – PROCESSO Nº. 012/21, objetivando o regis-
tro de preços para futura contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de manutenção da Iluminação Pública 
com fornecimento de materiais elétricos e mão de obra, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 11/02/2.021. Ale-
xandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Obras e Serviços da 
Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 002/2021 – PROCESSO Nº. 043/2021, objetivando a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de natureza 
continuada de melhoramento, conservação e recuperação dos jar-
dins das praças e canteiros de avenidas do município, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 
473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 11/02/2.021. Ale-
xandre Leal Nigro – Secretário Municipal de Serviços da Estância 
Turística de Avaré.

TERMO DE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO
Fica REVOGADA a Suspensão da licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 073/19 – PROCESSO Nº. 172/19, objetivando a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação 
de sistema pedagógico de ensino de Educação Infantil que ofereça 
suporte pedagógico e portal de educação na internet e fornecimento 
de material didático para Educação Infantil, conjuntos impressos (alu-
no e professor), conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 
8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada 
em: 18/01/2.021. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária 
Municipal de Educação da Estância Turística de Avaré.
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